Współpraca międzynarodowa ramach programu Erasmus, Turcja
Mustafa Kemal University, Hatay
W dniach 22.04.2012 – 25.04.2012 dr inż. Małgorzata Zajdel,
prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich oraz dr inż. Małgorzata
Michalcewicz-Kaniowska, pełnomocnik Dziekana ds. współpracy
międzynarodowej
w ramach programu Erasmus przebywały na
Wydziale Nauk Ekonomicznych i Administracji, Mustafa Kemal
University, Hatay w Turcji.

Zgodnie z zaakceptowanym przez Instytucję partnerską Individual
Working Programme zostały przeprowadzone zajęcia w formie wykładu
aktywizującego ze studentami. Istotnym elementem dyskusji była
administracja publiczna w Polsce wraz z jej ewaluacją oraz możliwości i
efekty wykorzystania funduszy UE w Polsce. Zwrócono również uwagę
na wykorzystanie metod statystycznych dla potrzeb planowania rozwoju
regionalnego.
W trakcie wizyty odbyły się także spotkania z Dziekanem Wydziału,
jego zastępcą ds. studenckich oraz koordynatorami ds. współpracy z
zagranicą oraz studentami zainteresowanymi wyjazdem w ramach
programu Erasmus. Na spotkaniu zaprezentowano Wydział Zarządzania,
dostępną ofertę dydaktyczną dla studentów polskich i zagranicznych
oraz profile badawcze katedr WZ. Spotkanie wzbudziło ogromne
zainteresowanie zarówno wśród kadry dydaktycznej jak i studentów,
czego efektem była deklaracja 2 osób chętnych na wymianę w roku
akademickim 2012/2013.

W trakcie pobytu Władze Wydziału umożliwiły zwiedzenie
Uniwersytetu wraz z jego infrastrukturą. Na terenie Campusa
Uniwerstetu, zlokalizowanego ok. 15 km od centrum miasta (Antakya)
znajduje miasteczko studenckie z siecią sklepików, barów, restauracji,
klubów studenckich i dobrze wyposażonymi akademikami. W pobliżu

położony jest obiekt sportowy z basenem, stołówka oraz nowoczesna
biblioteka. Na obszarze miasteczka można poruszać się busem.

Ustalono zwiększenie aktywności wymiany studenckiej oraz
pracowników na rok akademicki 2012/2013.
Wizyta studyjna w Stambule 26.04.2012 – 29.04.2012
Drugim elementem wyjazdu było nawiązanie współpracy, która
została zainicjowana drogą elektroniczną, pomiędzy WZ a Wydziałem
Nauk Ekonomicznych i Administracji Uniwersytetu ze Stambułu, który
został utworzony w 2008 roku. I tak jak WZ jest w fazie poszukiwania
partnerów zarówno w sferze wymiany studentów jak i nawiązywania
współpracy naukowo – badawczej.

W ramach wizyty odbyły się spotkania z prof. Mustafa Kurt, który
zapewnił możliwość poznania kultury oraz bogatej tradycji tureckiej.
Podczas spotkań przedyskutowano ofertę dydaktyczną oraz naukowo –
badawczą, ze szczególnym zwróceniem uwagi na specjalność
realizowaną w Polsce handel i usługi. Partner zwrócił uwagę, że
należałoby poszerzyć program o handel międzynarodowy, który cieszy
się wśród tureckich studentów dużą popularnością.

Podjęto działania mające na celu podpisanie umowy bilateralnej
pomiędzy Wydziałami w ramach programu Erasmus, planując
rozpoczęcie wymiany od roku akademickiego 2012/2013, zapoznając się
także szczegółowo z ofertą kursów dla studentów w języku angielskim.
Ustalono również termin najbliższego spotkania w celu uszczegółowienia
form współpracy. Partner zapewnił możliwość wizytacji Uniwersytetu
zlokalizowanego w Yalova oraz w Bursa (okolice Stambułu).

