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Konkurs Ortograficzny z Języka Polskiego
dla Młodzieży Akademickiej Ukrainy

VI Festiwal Kultury Europejskiej w AJP w Gorzowie Wielkopolskim
Vysokoškolský pěvecký sbor Ostravské univerzity

W roku ak. 2017/2018 Dział Współpracy Międzynarodowej Akademii im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim uczestniczyć będzie w przygotowaniu następujących wydarzeń:
wizyty delegacji zagranicznych w Inauguracji Nowego Roku Akademickiego;
wyjazdy pracowników akademickich w celu prowadzenia zajęć

dydaktycznych do

uczelni partnerskich i w celach szkoleniowych (do uczelni/instytucji) w ramach
programu Erasmus+;
przyjazdy pracowników naukowych z zagranicznych z uczelni partnerskich w celu
prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celach szkoleniowych w ramach programu
Erasmus+;
wyjazdy pracowników akademickich na konferencje naukowe za granicę;
udział zagranicznych pracowników naukowych w konferencjach organizowanych
w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim;
staże naukowo-pedagogiczne dla pracowników naukowych z uczelni partnerskich;
wizyty studyjne i okolicznościowe pracowników akademickich

w uczelniach

partnerskich za granicą;
udział delegacji zagranicznych (studentów i pracowników) w VII edycji Festiwalu
Kultury Europejskiej;
publikacje naukowe w uczelniach partnerskich za granicą.
STUDENCI
wspólna organizacja (Akademii i Centrum Polonistycznego działającego przy
Przykarpackim Narodowym Uniwersytecie im. W. Stefanyka w Iwano-Frankowsku pod
patronatem Ambasady RP w Kijowie) XIII Konkursu Ortograficznego z Języka Polskiego
dla Młodzieży Akademickiej Ukrainy.
wyjazdy studentów do uczelni partnerskich na studia w ramach programu Erasmus+;
realizacja programu „dyplom obu uczelni” na kierunku pedagogika (studia I stopnia)
oraz na kierunku zarządzanie dla studentów studiów II stopnia;
organizacja praktyk studentów Akademii w instytucjach za granicą w ramach programu
Erasmus+;
gry symulacyjne/warsztaty z zarządzania przedsiębiorstwem dla studentów Wydziału
Ekonomicznego z udziałem przedstawiciela francuskiej uczelni partnerskiej;
przygotowanie studentów do udziału w kolejnej edycji Konkursu Wiedzy o Kulturach
i Językach Europejskich;
warsztaty turystyczne dla studentów Akademii z udziałem studentów z zagranicznych
uczelni partnerskich.

Pierwsze obrony prac magisterskich na kierunku zarządzanie,
specjalność manager turystyki w ramach programu „dyplom obu uczelni”.
dr H. Uchto
Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Zagranicą

