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Jedną z głównych zalet Uniwersytetu Gdańskiego jest jego związek z morzem. W naturalny 

sposób, wynikający ze swojego położenia geograficznego, uczelnia koncentruje się na 

rozwoju tych kierunków studiów, które w polu swoich zainteresowań umieszczają Morze 

Bałtyckie lub, ogólniej, zagadnienia związane z morzem. To podejście ma znaczenie także 

przy poszukiwaniu partnerów zagranicznych. Według uczelni budowanie bliskiej współpracy 

z instytucjami akademickimi w całej Europie, a szczególnie z tymi zlokalizowanymi w 

państwach sąsiadujących jest niezwykle istotne i wartościowe. Ostatnio koncentrujemy się na 

budowaniu trwałej współpracy z Ukrainą i Rosją (Obwód Kaliningradzki). Niezbędna wydaje 

się współpraca zrównoważona, obejmująca w tym samym stopniu zachodnich i wschodnich 

sąsiadów. Innym ważnym geograficznie regionem współpracy są Chiny. Nieodzowne jest 

zapewnienie naszym przyszłym studentom najnowocześniejszych kierunków studiów, które 

zapewniłyby im przewagę na rynku pracy. Z tego powodu poszukujemy partnerów wśród 

uniwersytetów chińskich. Zachęcamy również kandydatów z Chin do odbycia pełnego cyklu 

studiów na naszej uczelni. Z myślą o tych osobach, które chciałyby studiować język i 

literaturę polską, został przygotowany specjalny program studiów. Program ten zrealizowała 

już grupa ok. 20 studentów z Chin.  

Każdy student naszej uczelni, niezależnie od stopnia i kierunku studiów, ma możliwość 

uzyskania międzynarodowego doświadczenia. Współpraca z niektórymi instytucjami 

szkolnictwa wyższego okazała się być wzajemnie korzystna. Oznacza to, że nasi studenci 

chętnie odwiedzają te uczelnie partnerskie, zaś nasza instytucja ma przyjemność gościć 

studentów tych placówek. Poszczególne wydziały zachęcają do mobilności zwłaszcza tych 

pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy nie mieli do tej pory okazji do przedstawienia 

wykładów w uczelni partnerskiej i do wzięcia udziału w wymianie pomysłów i dobrych 

praktyk. Wyjazdy na staż są szczególnie popularne wśród studentów trzeciego stopnia 

studiów, którzy chętniej realizują kilka krótszych mobilności zamiast jednego dłuższego 

wyjazdu na studia. W związku z tym szczególnie zachęcamy studentów trzeciego stopnia 

studiów do brania udziału w takich rodzajach mobilności, jakkolwiek taka możliwość jest 

otwarta dla wszystkich studentów uczelni. Jesteśmy głęboko przekonani, że rozwój naszej 

współpracy z instytucjami z wymienionych wyżej regionów geograficznych otworzy nowe 

możliwości odbywania zarówno studiów, jak i praktyk w przedsiębiorstwach. Przy tym 

istotna pozostaje dbałość o wcześniej nawiązaną współpracę z już sprawdzonymi partnerami.  

Ostatnio wydziały uczelni koncentrują swoje wysiłki na przygotowywaniu i stałym 

poszerzaniu oferty przedmiotów nauczanych w językach obcych, szczególnie w języku 

angielskim. Te działania mają prowadzić do przygotowania programów studiów w pełni 

realizowanych w języku obcym. Przykład Wydziału Ekonomicznego ponad wszelką 

wątpliwość udowadnia, że tego typu działania są niezbędne, jeżeli uniwersytet chce być 

postrzegany jako umiędzynarodowiony. Kierunek International Business, którego program 

jest w pełni realizowany w języku angielskim (zarówno na pierwszym, jak i na drugim 

stopniu studiów), przyciąga ogromną liczbę studentów zarówno z Polski, jak i z zagranicy, 

owocując wieloma nowymi propozycjami współpracy międzynarodowej od instytucji 

szkolnictwa wyższego z całej Europy. Kierunek ten jest także źródłem dochodów dla naszej 

uczelni. 



Wydział Ekonomiczny współpracuje w ramach międzynarodowej sieci europejskich 

uniwersytetów koordynowanej przez University of Applied Sciences z Bremy. Współpraca ta 

umożliwia studentom z Polski i z zagranicy, także z państw niebiorących udziału w 

Programie, wybór drugiego stopnia studiów z zakresu „European Economics and Finance”. 

Polega ona także na bliskiej współpracy między profesjonalistami z kilku uczelni 

partnerskich, zapewniając studentom najnowocześniejszą wiedzę.  

II 

Zgodnie z naszą strategią ważny jest rozwój współpracy z innymi instytucjami szkolnictwa 

wyższego z naszego regionu (województwo pomorskie). Uniwersytet Gdański brał udział w 

przygotowaniu projektu długoterminowej współpracy o nazwie „Study in Pomorskie”, 

uruchomionego w roku 2010 (studyinpomorskie.eu). Projekt umożliwia naszej uczelni oraz 

innym wiodącym instytucjom szkolnictwa wyższego z regionu: Politechnice Gdańskiej, 

Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu oraz Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 

wspólną prezentację wszystkich naszych zalet i mocnych stron łącznie, co podkreśla naszą 

rozpoznawalność na arenie międzynarodowej i skutkuje zainteresowaniem potencjalnych 

studentów z całego świata. Dalszym celem tej współpracy jest zwrócenie uwagi także innych 

instytucji na nasz projekt, co powinno zaowocować nawiązaniem współpracy z partnerami z 

zagranicy: nie tylko z instytucjami szkolnictwa czy badawczymi, ale także z 

przedsiębiorstwami i partnerami społecznymi. Projekt ma na celu aktywną wymianę zasobów 

ludzkich i pomysłów, rozwój współpracy naukowej i dydaktycznej, jak również wdrażanie 

nowych technologii wspólnie z przedsiębiorstwami. Uczelnie jednoczą swoje wysiłki w celu 

skutecznego wspierania studentów z zagranicy, którzy chcą odwiedzić nasz region. Ważna 

jest również współpraca z lokalnymi i regionalnymi władzami.  

Jako kolejny przykład dobrej praktyki należy wymienić Erasmus Intensive Language Course 

zorganizowany przez Studium Języków Obcych Uniwersytetu. Będąc dostępnym dla każdego 

zainteresowanego studenta Erasmusa, wspiera rozpoznawalność naszej uczelni na arenie 

międzynarodowej i zapewnia studentom z zagranicy najwyższą jakość usług edukacyjnych.  

Nasza strategia zakłada kontynuację obu opisanych projektów. Projekt „Study in Pomorskie”, 

jako zakrojony na dużą skalę, może zaowocować zrealizowaniem projektów na mniejszą 

skalę oraz innymi rodzajami współpracy w powiązaniu z ogólnymi założeniami projektu.  

III 

Uczestnictwo UG w Programie wpłynie na internacjonalizację społeczności uniwersytetu 

poprzez zachęcenie studentów z zagranicy do odbywania studiów w naszej instytucji i 

dzielenia się swoim punktem widzenia oraz stylem uczenia się z polskimi studentami. 

Studenci wracający z wymiany zagranicznej będą mogli wymienić się swoim 

doświadczeniem z resztą społeczności, na przykład dzieląc się wiedzą, umiejętnościami i 

kompetencjami pozyskanymi w czasie praktyki zagranicznej, jak również innym podejściem 

do ich obszaru studiów proponowanym przez goszczącą ich placówkę szkolnictwa wyższego. 

Studenci różnych stopni studiów będą zachęcani do korzystania z możliwości wyjazdu za 

granicę poprzez możliwość wybierania ze zwiększającej się liczby instytucji partnerskich, 

miejsc docelowych i rodzajów mobilności. Wzrastająca liczba możliwości wyjazdowych 

powinna również zachęcić większą liczbę absolwentów szkół średnich do kontynuowania 

swojej edukacji w naszej instytucji.  

http://studyinpomorskie.eu/


Uczelnia oferuje coraz więcej przedmiotów w językach obcych, przede wszystkim w języku 

angielskim, mając w perspektywie wyposażenie studentów w nowoczesną wiedzę 

przekazywaną w nowoczesny i atrakcyjny sposób. Niektórzy będą zainteresowani 

prowadzeniem badań w ważnych sektorach gospodarki jako studenci studiów trzeciego 

stopnia. Ponadto, dzięki międzynarodowej współpracy uczelni i wymianie pomysłów przez 

nauczycieli akademickich, programy studiów będą łatwiej dostosowywane do zmieniających 

się potrzeb rynku. Dzięki temu nasi absolwenci będą mieli szansę na odniesienie sukcesu na 

rynku pracy. Branie udziału w odpowiednich praktykach zawodowych powinno zwiększyć 

ich szanse zatrudnienia jeszcze bardziej. Oznacza to, że nasza instytucja weźmie udział w 

kreowaniu kapitału ludzkiego ekspertów, który będzie wspierał europejską gospodarkę i 

społeczeństwo.  

Rozwijanie współpracy z państwami spoza UE jak i z cenionymi partnerami z UE zwiększy 

mobilność naszych studentów, którzy w jej trakcie zdobędą i rozwiną swoje umiejętności 

zawodowe, społeczne i międzykulturowe. Poszczególne placówki goszczące przekażą 

studentom nieco odmienne umiejętności, którymi można wymieniać się w trakcie zajęć i 

wspólnej nauki. Do korzystania z możliwości wyjazdu zagranicznego naszych studentów 

powinna także zachęcić uznawalność punktów kredytowych zdobytych za granicą, która w 

naszej uczelni staje się coraz wydajniejsza i transparentna.  

Nasi studenci mają możliwość współpracy z przedsiębiorstwami regionu dzięki ofertom 

praktyk gromadzonych przez Biuro Karier Uniwersytetu. Mają możliwość zastosowania teorii 

i wiedzy akademickiej w rzeczywistych, codziennych sytuacjach biznesowych, rozwijając 

swoją przedsiębiorczą postawę. Oznacza to, że nasza uczelnia bierze udział we wzmacnianiu 

lokalnej gospodarki i społeczeństwa, czyniąc wartościowe cechy naszego regionu bardziej 

widocznymi w skali globalnej. Może to zachęcić potencjalnych partnerów zagranicznych do 

rozpoczęcia współpracy zarówno z uniwersytetem, jak i z przedsiębiorstwami.  

 


