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Historia SUCTI
2011: Training course on 

internationalization for staff

1 course/yearly at URV
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Dlaczego kadra administracyjna?

Studenci ...
i nauczyciele 
akademiccy

są zawsze brani pod uwagę w kwestii internacjonalizacji
….ale internacjonalizacja nie zadziała bez 
pracowników administracyjnych!



Internacjonalizacja całej uczelni



Internationalization of the
whole institution?



SUCTI and SUCTIA 



SUCTIA 
Coordinator:
Adam Mickiewicz University, Poznań (Poland)
Partners:
• Universitat Rovira i Virgili (Spain)
• Global Impact Institute (Czech Republic)
• European Association for International Education (The 
Netherlands)
• Universitat Politècnica de Catalunya (Spain)
• Centre for Higher Education Internationalisation – CHEI, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan (Italy)
• University of Porto (Portugal)
• European Consortium for Accreditation in Higher Education
(The Netherlands)
• SGroup (Portugal)



SUCTIA  kick-off meeting





Cele i zakres działania projektu

Główne cele projektu:
Øpodnieść świadomość i wiedzę naszych instytucji na temat internacjonalizacji
ØPrzekształcić sposob myślenia uniwersytetów i umożliwić im stania się prawdziwie 

umiędzynarodowionymi instytucjami
Øpromować internacjonalizację
Øwspierać kadra akademicką w instytucjach szkolnictwa wyższego w ich rozwoju



Cele i zakres działania projektu

Szczegółowe cele projektu:

ØRaport 

ØMateriały szkoleniowe 

Ø Sieć SUCTIA

ØRaport dotyczący wpływu szkolenia na uczestników



Działania 

1. Szkolenie Train the trainers

2. Szkolenia typu in-house training na każdej uczelni 

3. Best practices conference

4. Konferencja kończąca projekt 



Raport

Institutional questionnaire Academic questionnaire



Heat map: Skills/topics considered most necessary
Institutions (n=26) Academic staff (n=32) 

Internationalisation of the curriculum Teaching in the international classroom

Internationalisation at home initiatives / activities Internationalisation of the curriculum

Intercultural communication Developing international research relationships or projects

Teaching in the international classroom English for international communication

English for international communication Understanding the institution’s internationalisation strategy

Management of an intercultural classroom Publishing in international journals

Understanding the institution’s internationalisation strategy Intercultural communication

Developing international research relationships or projects Internationalisation and social / community engagement

International and intercultural learning outcomes International and intercultural learning outcomes

Publishing in international journals Internationalisation at home initiatives / activities

Internationalisation and social / community engagement Management of an intercultural classroom

Introduction to internationalisation Introduction to internationalisation

Other languages for international communication Other languages for international communication
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TRENERZY SUCTIA

Dr Anna Basińska
Prof. Tomasz Pędziński Dr Joanna Kic-Drgas



@SuctiA



@Suctiacademia

@SuctiAcademia

www.suctia.com



Zapraszam do 
krótkiej 
ankiety 

projektowej! 



Wstęp do internacjonalizacji

dr Anna Basińska
Wydział Anglistyki i Bilingualism Matters @Poznań

SUCTIA IN-HOUSE MATERIALS IN POLISH

Systemic University Change Towards Internationalization for Academia 
Strategic Partnerships - 2019-1-PL01-KA203-065656



• Hogeschool van Utrecht, NL (2001)
• Stranmillis University College, Belfast, GB 

(2009)
• California State University Fullerton, USA 

(2012)
• Bilingualism Matters @Poznań
• E-nauczyciel przyrody, T@blit (współpraca 

z Boulder Language Technologies USA)
• International Project (IPC)

Niemcy, USA, Japonia, Bułgaria, Hiszpania
• Wydziałowy Zespół ds. Projektu EPICUR
• SUCTIA

Anna Basińska

Wydział Anglistyki
a wcześniej
Wydział Studiów Edukacyjnych



Poznajmy się…

BINGO

Zasady Gry

1. Weź kartę BINGO oraz długopis i przejdź się po sali. Znajdź kogoś i zapytaj o jakiś 
interesujący fakt z życia, którym się chętnie z Tobą podzieli. 
2. Napisz imię osoby, z którą rozmawiałe(a)ś  i jej wydział wraz z usłyszaną informacją w 
jednym z kwadratów BINGO.
3. Kontynuuj zabawę z nowymi osobami tak długo, aż zapełnisz możliwie dużo kwadratów. 
Wskazówka: im więcej zapełnisz kwadratów, tym większe masz szanse na zdobycie NAGRODY.
4. Pamiętaj! Nie więcej niż jedna osoba wraz z faktem w jednym kwadracie.
5. Przestań zbierać dane, kiedy usłyszysz od prowadzącej STOP. Usiądź wraz ze swoją kartą 
BINGO na miejscu.
6.  Prowadząca zacznie wyczytywać imiona i nazwiska z listy obecności w przypadkowej 
kolejności. Jeśli masz daną osobę na swojej karcie BINGO przekreśl ten kwadrat (x).
7. Jeśli skreśliłe(a)ś wszystkie kwadraty w pionie, w poziomie lub po skosie (tak jak w Kółko i 
Krzyżyk)  krzycz BINGO! Wygrałe(a)ś!



Refleksja na początek…

Umiędzynarodowienie nie jest
celem samym w sobie.

Czym dla Ciebie jest
internacjonalizacja?

https://www.mentimeter.com/s/9ad2a884b9c167b9bc004a577db6a7b5/d1a998172f81

www.menti.com
kod: 3829 1705

https://www.mentimeter.com/s/9ad2a884b9c167b9bc004a577db6a7b5/d1a998172f81
http://www.menti.com/


Większość oporu przeciwko umiędzynarodowieniu wynika z niezrozumienia, co tak naprawdę ten proces oznacza i
niedostrzegania jego możliwych korzyści, lecz z postrzegania internacjonalizacji jako dodatkowej pracy, jako celu samego w
sobie narzuconego odgórnie, ale niekoniecznie jako narzędzia do zapewnienia jakości i do przygotowania studentów do
życia w globalnym świecie…



www.suctia.com

Cele uniwersytetów: 
od najstarszych do współczesnych uczelni

Skąd pochodzi termin „uniwersytet” i co on oznacza?

Uniwersytety to wspólnoty, społeczności, stowarzyszenia. Pierwotnie
czasami „studenckie”.

Rozwój celów:
• Poszukiwanie wiedzy eksperckiej bez względu na miejsce
• Formowanie narodowych liderów
• Demokratyzacja
• Służba publiczna
• …



John Hudzik – internacjonalizacja kompleksowa

„zobowiązanie, potwierdzone działaniem, do włączania perspektyw
międzynarodowych i porównawczych do misji dydaktycznych, badawczych i
usługowych szkolnictwa wyższego. Kształtuje etos i wartości w instytucji oraz dotyka
wszystkich aspektów uczelni wyższej”

comprehensive internationalization
'a commitment, confirmed through action, to infuse international and comparative perspectives throughout the 
teaching, research and service missions of higher education. It shapes institutional ethos and values and touches 
the entire higher education enterprise’ 

Definicje internacjonalizacji w edukacji wyższej



Hans de Wit, Fiona Hunter i in. - doskonalenie edukacyjne i wkład w społeczeństwo -
intencjonalność

„celowy proces integracji wymiaru międzynarodowego, międzykulturowego lub
globalnego z celem, funkcjami i realizacją edukacji wyższej, w celu podniesienia jakości
edukacji i badań dla wszystkich studentów i pracowników oraz wniesienia znaczącego
wkładu w społeczeństwo”

Hans de Wit, Fiona Hunter, et al.  - educational improvement and a contribution to society - intentionality
'the intentional process of integrating an international, intercultural or global dimension into the purpose, functions 
and delivery of post-secondary education, in order to enhance the quality of education and research for all students 
and staff, and to make a meaningful contribution to society’ 

Definicje internacjonalizacji w edukacji wyższej
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Studenci cudzoziemcy na UAM

1. Ukraina (583)
2. Białoruś (232)
3. Hiszpania (73)
4. Turcja (44)
5. Indie (38)
6. Chiny (29)
7. Niemcy (28)



Sem. zimowy 
2019/20

Sem. letni 
2019/20

Sem. zimowy 
2020/21

Sem. letni 
2020/21

Sem. zimowy 
2021/22

Liczba studentów 
przyjeżdżających

371 187 306 119 181

Liczba studentów 
wyjeżdżających

350 175 270 112 56

Wymiana studentów i studentek 

Hiszpanie, Turcy, Chińczycy, Kazachowie, Niemcy, Ukraińcy, Włosi, Francuzi, Uzbecy i Indonezyjczycy



OCZYWISTE, ALE JEDNOCZEŚNIE KONIECZNE PYTANIA: 
- Dlaczego zagraniczni studenci wybierają naszą uczelnię? 
- Co decyduje o ich wyborze? 
- Jakie mogą mieć oczekiwania? 
- Z jakimi trudnościami mogą się spotkać?
- Czy wymagają większej uwagi niż rodzimi studenci?
- Co wnoszą do oferowanej przez UAM edukacji?



Gdzie umieścić proces umiędzynarodowienia?

Pierwsza misja: 
KSZTAŁCENIE

Druga misja:
NUKA I BADANIA

Trzecia misja: 
TRANSFER WIEDZY

UMIĘDZYNARODOWIENIE



Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej 
(Joanna Barszcz), podzielone na 4 sekcje:
• Erasmus+,
• Współpraca Międzynarodowa,
• Przyjazdy i Wyjazdy
• Welcome Center,

Centrum Wsparcia Projektów (Marek Fertig)

Centrum Marketingu UAM (Anna Kuca-Szpytko), 
podzielone na 4 sekcje:
• Prasowa,
• Promocji,
• Filmowa (Uniwersyteckie Studio Filmowe),
• Życie Uniwersyteckie

Centrum Wsparcia Kształcenia (Marek Sobczak), 
podzielone na 6 sekcji:
• Ewaluacji Procesu Kształcenia
• Obsługi Procesu Kształcenia
• Obsługi Studentów
• Spraw Studenckich
• Biuro Karier
• Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego

Szkoła Doktorska UAM



Debata ZA i PRZECIW 
umiędzynarododowieniu

Dwie losowo wybrane grupy

Grupa 1) ZA
Grupa 2) PRZECIW 

5 minut na zebranie argumentów
(proszę zapisywać 1 argument na 1 kartce)

5 minut dla każdej grupy na przedstawienie argumentów



Nauczanie i uczenie się w międzynarodowym zespole – praktyczne rozwiązania

Anna Basińska
UAM 
Poznań 2021

SUCTIA IN-HOUSE MATERIALS IN POLISH

Systemic University Change Towards Internationalization for Academia 
Strategic Partnerships - 2019-1-PL01-KA203-065656



• Rozumieć i wyjaśnić jak wyzwania/trudności związane z nauczaniem i uczeniem 

się w międzynarodowej grupie mogą zostać wykorzystane oraz przekształcone w 

okazje do uczenia się dla wszystkich studentów i studentek;

• Znać i potrafić zastosować metodyczne rozwiązania, które będą wspierać

proces edukacyjny w międzynarodowej klasie.

ZAMIERZONE EFEKTY UCZENIA SIĘ 
Uczestnicy i uczestniczki szkolenia powinni:



4 POZIOMY 
UMIĘDZYNARODOWIENIA DOŚWIADCZEŃ EDUKACYJNYCH 
STUDENTÓW I STUDENTEK

Przedmioty
• Treść
• Materiały
• Aktywności i 

zadania
• Efekty 

uczenia się

Elementy 
programów 
studiów
• Specjalizacje
• Certyfikaty

Programy 
studiów
• Strategia i cele 

instytucji
• Wymagania 

dotyczące 
wykształcenia 
wyższego

• Wymogi językowe

Dyscypliny
• kontekst globalny 



ELEMENTY UMIĘDZYNARODOWIONEGO KURSU

Treści Materiały

Aktywność 
i zadania

Efekty 
uczenia się



WIEDZA (teoretyczna i faktograficzna)
• Zasób powiązanych ze sobą faktów, zasad, teorii i doświadczeń
UMIEJĘTNOŚCI (kognitywne i psychomotoryczne)
• Zdolność wykorzystania wiedzy i wyćwiczonych sprawności do 

wykonywania zadań oraz rozwiązywania problemów
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
• Zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego 

wykonywania powierzonych zadań, gotowość do uczenia się 
przez całe życie

EFEKTY UCZENIA SIĘ



ZADANIE W GRUPACH – ZBIERANIE POMYSŁÓW
10-4-4-4 



• Transgraniczne, regionalne lub światowe trendy w tej dziedzinie

• Materiały szkoleniowe dotyczące różnych narodowych perspektyw historycznych, politycznych i 

kulturowych

• Wyzwania dla krajów rozwijających się

• Zagadnienia międzykulturowe w pracy zawodowej

• Międzynarodowe i krajowe prawa, standardy i zwyczaje dotyczące pracy zawodowej w różnych 

warunkach krajowych

• Niuanse terminologii specjalistycznej w różnych kontekstach językowych i kulturowych

Treści



• Książki i artykuły napisane przez uczonych z innych krajów

• Teksty, które wyraźnie zawierają międzynarodowe spojrzenie na przedmiot 

• Studia przypadków, które mają miejsce w różnych krajach lub dotyczą 

międzynarodowych tematów i wyzwań

• Artykuły z międzynarodowych czasopism branżowych i gazet

• Filmy zagraniczne, programy telewizyjne i radiowe

• Strony międzynarodowe

• Międzynarodowe zbiory danych

Materiały



Przykład

Prof. Copland z St. Petersburg College w USA na przedmiotach „Elementary
Statistics” i „College Algebra and Pre-Calculus” wymaga od studentów analizy
danych z raportów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Studenci  wybierają dwa kraje różniące się kulturą lub rozwojem i porównują zmienne związane 
z dziedzinami nauki, które studiują, np.. nauki o zdrowiu, polityka i nauki o środowisku, edukacja. 
Następnie muszą zinterpretować i zastosować dane do odpowiedzi na kluczowe pytania. 

Na przykład student/ka porównujący/a wzrost liczby ludności na metr kwadratowy i emisję dwutlenku 
węgla w Chinach i Niemczech może zostać zapytany/a: „Gdybyś był urzędnikiem w Chinach/Niemczech, 
jakie, oparte na dowodach, zalecenia polityczne byś sformułował na podstawie tych danych?”

Materiały



• Gościnne wykłady naukowców i praktyków z międzynarodowym 

doświadczeniem – osobiście lub wirtualnie

• Wyjazdy terenowe do lokalnych biur firm międzynarodowych i innych organizacji 

prowadzących działalność międzynarodową

• Uczestnictwo w uniwersyteckich i lokalnych wydarzeniach o charakterze 

międzynarodowym (np. wykłady gościnne, wystawy, koncerty, festiwale itp.)

• Symulacje, odgrywanie ról i debaty mające na celu podejście do zagadnienia z 

różnych perspektyw kulturowych

Aktywność 
i zadania



• Analiza i interpretacja doniesień medialnych z innych krajów

• Prezentacje studentów i studentek dla prawdziwej lub symulowanej 
międzynarodowej/międzykulturowej publiczności

• Analiza danych zebranych na arenie międzynarodowej

• Wywiady z zagranicznymi studentami lub profesjonalistami, którzy pracowali na 
arenie międzynarodowej

• Pisanie artykułów na tematy globalne, uwzględniające kwestie kulturowe

• Projekty grupowe lub zadania z udziałem zespołów składających się zarówno ze 
studentów krajowych, jak i zagranicznych współpracujących osobiście lub wirtualnie

Aktywność 
i zadania



• Wiedza naukowa i umiejętności związane z umiędzynarodowionymi 

treściami prezentowanymi w trakcie zajęć

• Znajomość określonych kultur, krajów i regionów

• Docenienie wagi kultury i kontekstu w podejmowaniu różnych decyzji

• Skuteczna nawigacja różnic kulturowych i językowych (np. w projektach grupowych)

• Większa świadomość własnej tożsamości kulturowej i miejsca w świecie

Efekty 
uczenia się



PRZYKŁADY GLOBALNYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ – chociaż 1 ;)

Studenci i studentki potrafią:

• wyjaśnić różnice kulturowe/narodowe i zinterpretują konteksty, które je kształtują i 
nadają im znaczenie

• skutecznie współdziałać i komunikować się międzykulturowo
• dokonać analizy i oceniać siły/zjawiska kształtujące wydarzenia międzynarodowe, 

zarówno te z przeszłości, jak i obecne
• zrozumieć globalny kontekst wybranej profesji
• działać w oparciu o wiedzę i postawy, zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym
• zdefiniować siebie i swoją kulturę poprzez percepcję innych



www.suctia.com

NASZE SYLABUSY



DOBRE PRAKTYKI - BRAKI WE WCZEŚNIEJSZEJ WIEDZY I 
INDYWIDUALNE DOŚWIDCZENIA STUDENTÓW I STUDENTEK

• regularnie sprawdzaj wiedzę i umiejętności, których studenci i studentki mają się nauczyć i zastosować, bardzo wyraźnie 
określając, w jakim stopniu materiał musi być przyswojony;

• sprawdzaj poziom rozumienia podczas zajęć:
• proś studentów o sparafrazowanie lub podanie przykładów,
• pytaj „Jakie macie pytania?” „Czy macie jakieś pytania?”,
• proś studentów, aby podsumowali w kilku zdaniach, 
• proś studentów, aby zapisywali na boku nazwiska, wydarzenia lub inne zagadnienia, których nie znają, aby później je 

wyjaśnić, 
• korzystaj z różnych technik oceniania podczas zajęć (patrz materiały dodatkowe na MSTeams);

• podaj jasne wytyczne dotyczące uczestnictwa w zajęciach;
• przekaż (zarówno ustnie jak i na piśmie) szczegółowe i jasne instrukcje dotyczące zasad odbywania i zaliczania zajęć, 

oceniania i wszystkich niezbędnych do wykonania zadań;



DOBRE PRAKTYKI - BRAKI WE WCZEŚNIEJSZEJ WIEDZY I 
INDYWIDUALNE DOŚWIDCZENIA STUDENTÓW I STUDENTEK

• bądź otwarty/a i przyjazny/a na zajęciach:
• oczekuj od studentów, że będą zadawać pytania, jeśli czegoś nie rozumieją,
• doceniaj różnice w doświadczeniach studentów,
• doceniaj przygotowanie studentów do zajęć i aktywne uczestnictwo;

• przygotuj się na luki w zrozumieniu zagadnienia i traktuj je jako okazję do powtórki, współpracy i dyskusji;

• prowadź zajęcia w takim tempie, które pozwala na robienie notatek i zrozumienie idei (patrz: poprzedni 

slajd);

• zawsze zacznij od krótkiego podsumowania poprzednich zajęć i regularnie nawiązuj do głównych idei zajęć;



DOBRE PRAKTYKI – NIEWYSTARCZAJĄCA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA 
WYKŁADOWEGO STUDENTÓW I STUDENTEK

• podaj na początku cele i plan zajęć;

• opublikuj slajdy prezentacji przed zajęciami;

• zilustruj kluczowe punkty materiałem wizualnym (graphic organizers – katalog MS Teams);

• stwórz przewodnik do uczenia się twojego przedmiotu (FAQ) i listy pytań, na które studenci muszą 
znać odpowiedzi, aby pomóc im w ustaleniu priorytetowego materiału do uczenia się (dlaczego warto 
uczyć się odpowiadając na pytania: The Active Recall Framework 
https://www.youtube.com/watch?v=fDbxPVn02VU);

• poproś wszystkich studentów, aby poświęcili chwilę na napisanie odpowiedzi na pytanie, a następnie 
poproś wybrane osoby o odczytanie odpowiedzi;

• organizuj pracę w parach, aby wszyscy studenci 
mogli zabrać głos na twoich zajęciach;



Internacjonalizacja często wymusza wykorzystanie
innowacji pedagogicznych.



Aktywne uczenie się studentów i studentek

1. Rozpoczęcie zajęć/modułu od poznania wiedzy i umiejętności studentów na
wejściu

2. Restrukturyzacja wiedzy (różne kanały/sposoby)
3. Aplikacja nowych informacji lub umiejętności (zadania, zadania, zadania!)
4. Przegląd zmian

Link do wykładu prof. Klus-Stańskiej na temat stawania się konstruktywistycznym nauczycielem: 
https://www.youtube.com/watch?v=6GcsA7UgBYo

Konstruktywistyczne podejście
do procesu kształcenia



Nawet jeśli moja grupa lub sylabus mojego
przedmiotu nie jest w pełni umiędzynarodowiony, 
zawsze pracuję ze zróżnicowaną grupą studencką!



Twoi studenci pracują w pięcioosobowych zespołach nad wspólnym projektem.
Dwoje to studenci z wymiany z USA
Jeden student pochodzi z Holandii
Dwóch studentów jest z UAM

Po dwóch tygodniach przychodzą do Ciebie dwaj studenci z USA i narzekają. Ich zdaniem nie ma postępu w 
pracach nad projektem. Nie mogą dojść do porozumienia w gtrupie, jak podejść do realizacji projektu.

Jak poradził(a)byś sobie z tą sytuacją?

Poświęć 3 minuty na zastanowienie się (Think – Pair – Share)

Dynamika grupy – studium przypadku



Zmiana aktywności co najmniej co 12-15 minut

• Zaangażuj studentów w pracę na zajęciach
• Think – pair – share lub praca w grupach
• Zadanie do rozwiązania podczas zajęć– indywidualnie, w parach lub

grupach
• Odpowiadanie w Mentimeter lub innych aplikacjach

• Pokaż film– lub coś innego ;)
• Wpleć krótką (1-2 minutową) przerwę w czasie wykładu
• …

Utrzymywanie uwagi



Język i komunikacja przebiegają wolniej, kiedy nauczamy i uczymy się w drugim lub trzecim języku:

• nie mów za szybko– zwłaszcza jeśli uczysz w swoim pierwszym języku;

• jeśli nie uczysz w swoim natywnym języku dobrze wymawiaj słowa i frazy – niepoprawna

wymowa jest jedną z większych barier dla studentów w zrozumieniu co mówi wykładowca;

• daj studentom czas na pomyślenie (refleksję) zanim będziesz oczekwiwać od nich odpowiedzi; 

• zapisuj na tablicy słowa/pojęcia kluczowe, o których mówisz;

• ilustruj to, co mówisz obrazami, gestami, mimiką.

Język i komunikacja



Dziękuję za uwagę i refleksje.
Dobrego tygodnia!



• https://equiip.eu/
• https://www.acenet.edu/Research-Insights/Pages/Internationalization/Intlz-in-Action-2013-

December.aspx
• https://crlt.umich.edu/internationalization/cross-cultural-group-work
• https://global.indiana.edu/documents/What-Makes-a-Course-Internationalized-2015.pdf

Źródła

https://www.acenet.edu/Research-Insights/Pages/Internationalization/Intlz-in-Action-2013-December.aspx
https://www.acenet.edu/Research-Insights/Pages/Internationalization/Intlz-in-Action-2013-December.aspx
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Plan 

• 1. Komunikacja
• 2. Kultura 
• 3. Komunikacja interkulturowa
• 4. Szok kulturowy
• 5. Podsumowanie



www.suctia.com

Komunikacja

„Człowiek nie może się nie komunikować” (P. Watzlawik)



www.suctia.com

?

7, 33, 55 



Komunikacja

• Podczas rozmowy dwóch osób, tylko:
• niecałe 7% informacji przekazywanych jest za pomocą słów -

werbalnie. 
• 38% to sposób mówienia, np.: ton głosu, tempo, barwa. 
• 55% informacji przekazywane jest poprzez „język ciała”, np.: 

mimika, gesty, oczy, dystans interpersonalny, ubiór –
niewerbalnie









Gesty a różne narodowości









• https://www.youtube.com/watch?v=6_WAmt3cMdk

https://www.youtube.com/watch?v=6_WAmt3cMdk


Kultura

KULTURA, czyli cywilizacja, jest to złożona całość, która 
obejmuje wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, prawa, 
obyczaje oraz inne zdolności i nawyki nabyte przez ludzi 
jako członków społeczeństwa. 

(Edward Taylor)



KULTURA

Zachowanie

Wygląd

Język Tradycje

Wiara

Strój

Zwyczaje

Wierzenia

Oczekiwania

zasady
Perception

Style nauki 
Role

Wartości

Pojęcie 
czasu Orientacja przestrzenna

Mental processes

Może...

A może nie 
widzialne…



Wiedza (dyskusja w grupach)
• Co wiem o kulturze danego kraju, w porównaniu do mojej 

własnej kultury? 

• Jakie mam uczucia w tym doświadczeniu?



Umiejętności (plenum)

• Czy mogę w ten sposób zminimalizować szok kulturowy 
i czuć się swobodnie?

• Jakie uczucia  Ci wtedy towarzyszyły?



Kultura podsumowanie

Kim jestem i kim jest „Obcy”
– Świadomość własnej kultury i innych kultur
– Wrażliwość kulturowa
– Adaptowalność zachowań



Kultura (piktogramy)

• W grupach 4 osobowych wyobraźcie sobie, że na Ziemi lądują 
przybysze z innej planety, którzy nie znają żadnego języka.

• Co mogliby im przekazać o naszej kulturze za pomocą pisma 
obrazkowego?



Kultura Komunikacja
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Komunikacja międzykulturowa



KOMUNIKACJA 
MIĘDZYKULTUROWA

Komunikacja 
werbalna

Kontekst Komunikacja 
niewerbalna



Możesz mnie przytulić

Bliski Wschód

Ameryka Łacińska

Hiszpania, Portugalia

Indie

Chiny

Europa Centralna

USA

Japonia

Nie dotykaj

ZNAKI WERBALNE I NIEWERBALNE



Komunikacja interkulturowa

Komunikacja to nie tylko znajomość gramatyki i słownictwa w 
zakresie nowego/obcego języka, ale także znajomość obcej 
kultury oraz obyczajów.



Cel komunikacji międzykulturowej

Poprawienie komunikacji i ułatwienie  nawiązywania relacji z 
ludźmi, którzy myślą, odczuwają i stosują inną perspektywę  
patrzenia – w stosunku do nas



Komunikacja międzykulturowa 



Stosunek do czasu

MONOCHRONICZNE
Terminowość

• Przywiązani do zegarka, planów i 
harmonogramów

• Czas to pieniądz!
• Nawet kilkuminutowe spóźnienie 

niedopuszczalne i może być 
odczytane jako brak szacunku

POLICHRONICZNE
Koncentracja na ludziach

• Spóźnienie się jest normalną 
sprawą

• Umawiamy się na porę nie na 
godzinę

• Można przekraczać terminy bez 
powodu

• Umawiamy się na kilka spotkań 
w tym samym czasie



Stosunek do czasu



STOSUNEK DO CZASU – jak się komunikować?

• MONOCHRONICZNE

• Przedstawić konkretny plan 
działania i trzymać się go

• Wyznaczać cele i działania

• Analizować skuteczność 
działań

• POLICHRONICZNE

• Określić deadline i się go trzymać

• Przekazywać komunikaty o 
realizację działań w miłej 
atmosferze

• Przeznaczyć więcej czasu na 
działanie



ROLA RELACJI

• PROTRANSAKCYJNE

Nastawienie na zadania
- Po krótkiej wymianie grzeczności przechodzimy 

do sedna już podczas pierwszego spotkania

- Chętnie ustalamy ważne sprawy przez telefon

- Wolimy współpracować z obcymi niż z rodziną i 
przyjaciółmi 

• PROPARTNERSKIE

Nastawienie na relacje z ludźmi
- Zanim zaczniemy z kimś współpracować staramy 

się go poznać i jego rodzinę też

- Nigdy nie prowadzimy interesów z nieznajomymi

- Wolimy poświęcić wiele czasu i energii na „grę 
wstępną”, w którą angażuje się całą rodzinę niż 
załatwiać coś w ekspresowym tempie. 



• PROTRANSAKCYJNE

Kraje skandynawskie i 
germańskie, kraje europejskie, 
kraje Ameryki Północnej, 
Australia, Nowa Zelandia, Wielka 
Brytania, RPA

• PROPARTNERSKIE

Kraje arabskie, większość krajów 
afrykańskich, azjatyckich (głównie 
Chiny), kraje latynoamerykańskie, 
romańskie kraje europejskie, kraje 
Europy środkowej.



Nauczanie w grupie międzynarodowej

nauczyciel środowisko

uczeńkontekst 

grupa materiały 
dydaktyczne



Film



Grupa międzynarodowa - cechy



Interkulturowość a cele kształcenia

Patrząc z perspektywy celów kształcenia, podejście interkulturowe zakłada (m.in. 
Wilczyńska, 2005: 21–22), że uczący powinien:
• dobrze znać kulturę własną i kulturę docelową;
• dostrzegać i przełamywać stereotypy, jednocześnie będąc świadomym, że 

niektóre z nich mogą być prawdziwe;
• umieć odpowiednio zachować się w danej sytuacji komunikacyjnej na styku 

różnych kultur, potrafiąc dostosować się do kultury docelowej;
• umieć promować kulturę ojczystą wśród obcych kultur;
• pośredniczyć w dialogu między różnymi kulturami.



Podejście interkulturowe
W myśl podejścia interkulturowego, poznawanie nowej kultury to nie tylko nauka o 
faktach, dotyczących obcej kultury, ale przede wszystkim:
• uświadamianie uczniom, w jaki sposób zachodzi komunikacja między kulturami;
• rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich poprzez naukę o tym, w jaki 

sposób role społeczne wpływają na interakcje pomiędzy ludźmi;
• jak nasze przekonania o innych i ich przekonania o nas, determinują sukces w 

komunikacji;
• w jaki sposób uczniowie mogą sami dowiedzieć się więcej o osobach, z którymi 

się komunikują (Byram, Gribkova, Starkey, 2002: 10).



Gospodarka wodna



Dyskusja w grupach 3 osobowych

• Jaki wpływ ma różnorodność kulturowa na nauczanie i uczenie się?



Podsumowanie

• Poszerzenie perspektywy
• Nowe pomysły
• Rozwijanie kompetencji społecznych



Internacjonalizacja w klasie
• Jak zmienić  moje zajęcia w bardziej międzynarodowe?

O R I O
Obserwuj: reakcje w klasie 
Rozmyślaj:nad własnymi wartościami i 
Interpretuj: identyfikuj możliwe interpretacje i sprawdź je  
Odpowiadaj:dokonuj wyboru, wprowadź inkluzję



Co możemy zrobić?
• Pytaj –zadawaj pytania 
• Słuchaj aktywnie 
• Wykaż empatie 
• Obserwuj 
• Na dzień dobry toleruj
• Nabierz dystansu do swojej roli
• Bądź gotowa/y do uczenia się nowych rzeczy 
• Rozwijaj umiejętności meta-komunikacyjne 
• Bądź asertywny/a
• Policentryzm vs. etnocentryzm



Systemic University Change Towards Internationalisation for Academia

Prof. UAM dr hab. Tomasz Pędziński

Wydział Chemii i Centrum Zaawansowanych Technologii UAM

SUCTIA IN-HOUSE MATERIALS IN POLISH

Systemic University Change Towards Internationalization for Academia 
Strategic Partnerships - 2019-1-PL01-KA203-065656
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Poznajmy się J

- Stypendium Fulbrighta (Stanford University, Notre Dame University)
- Stypendium Marie Curie (Poczdam, Optimare GmbH)
- Grant „powrotowy” (EU re-integration grant)
- Wykłady i ćwiczenia dla studentów programu Erasmus Mundus (SERP, SERP+)
- Wykłady dla studentów North Carolina State University
- Współpraca naukowa i dydaktyczna z Lanzhou University, Chiny (Chiny – współpraca, szansa,

zagrożenie?)
- Współpraca naukowa (Niemcy, Dania, Chorwacja, Japonia, Chiny) – wspólne projekty naukowe,

wspólne publikacje
- Promotorstwo prac mgr/PhD – Pakistan, Indie, Meksyk, …
- Liberal Arts and Sciences (wykład History of Light, EPICUR)
- Umiędzynarodowienie w UAM i ID-UB – ktoś, coś? …



www.suctia.com

Światowe i lokalne trendy w umiędzynarodowieniu

Umiędzynarodowienie nauki i badań

Rankingi

Kwiek, 2015
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Światowe i lokalne trendy w umiędzynarodowieniu

Umiędzynarodowienie nauki i badań

Rankingi

Kwiek, 2015



www.suctia.com

1. Które kraje zdominują rynek usług edukacyjnych w roku 2030?

2. Który kraj wybrałbyś/wybrałabyś jako miejsce studiów? (if you were 20 again…)

3. Który kraj stanowi dla Ciebie wzór do naśladowania w kontekście umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego?



www.suctia.com

Które kraje zdominują rynek usług edukacyjnych w roku 2030?

https://www.menti.com/zn5i9aw58s



www.suctia.com

Który kraj wybrałbyś/wybrałabyś jako miejsce studiów? (if you were 20 again…)

https://www.menti.com/wt5w6o64gr



www.suctia.com

Który kraj stanowi dla Ciebie wzór do naśladowania w kontekście umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego?

https://www.menti.com/drgut2f6rb



www.suctia.com

1. Umiędzynarodowienie w UAM - moja subiektywna perspektywa (SERP+, …)
2. Modele umiędzynarodowienia (EU, USA, Chiny, Japonia, UAE, …)
3. Umiędzynarodowienie na uczelniach – czy to nam w ogóle potrzebne? (debata „za i przeciw”)
4. Lokalne/globalne/bieżące trendy: demografia, mobilność, polityka (+ nowe wyzwania)
5. Inicjatywa „Pasa i szlaku” – Belt & Road, New Silk Road
6. Rankingi (nienawidzę IF: https://www.youtube.com/watch?v=sCAsAKgNPjs&t=19s) – menti.com
7. Nauka i badania

https://www.youtube.com/watch?v=sCAsAKgNPjs&t=19s


www.suctia.com

Wiedza i doświadczenie

Projekt (interdyscyplinarny, studia 2 st., mgr) SERP+ Erasmus Mundus, Wydział Chemii UAM

PROBLEMY:
- Studenci z różnych dziedzin nauki (chemia, biologia, inżynieria materiałowa, farmacja)
- Różne strony Świata, różny poziom edukacji, różnice kulturowe, religijne
- Klasy łączone? (studenci lokalni + zagraniczni), integracja – wspólne problemy wszystkich tego 

typu programów międzynarodowych

POMYSŁY jak rozwiązać te problemy?:
- Zidentyfikuj możliwie problemy (np. z perspektywy wykładowcy i/lub studenta)
- Ćwiczenie w parach – „problem + rozwiązanie” – 5 min. 



www.suctia.com

Światowe i lokalne trendy w umiędzynarodowieniu uczelni wyższych



www.suctia.com

Studenci zagraniczni w Polsce 
2000 - 2020



www.suctia.com

Studenci międzynarodowi w Polsce (I, II i III stopień)

http://studyinpoland.pl/konferencja2021/raport-opi/



www.suctia.com

http://studyinpoland.pl/konferencja2021/raport-opi/

Studenci międzynarodowi w Polsce (doktoranci)



www.suctia.com

http://studyinpoland.pl/konferencja2021/raport-opi/

Czy tylko j. angielski? Tak…

http://www.studyinpoland.pl/konferencja2021/materialy



www.suctia.com



www.suctia.com
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Trendy globalne w 
umiędzynarodowieniu:

- Odsetek ludności w wieku 25-35 
lat z wyższym wykształceniem

- Stan na 2013 i perspektywa 2030

- BRICS

https://www.highereddive.com/news/8-global-trends-impacting-higher-ed/515272/

Cynthia L. Estlund - profesor prawa, New York University, School of Law



www.suctia.com

Cynthia L. Estlund, professor of law at the New York University School of Law

https://www.highereddive.com/news/8-global-trends-impacting-higher-ed/515272/

Jak/jakie nowe globalne trendy wpływają na rozwój szkolnictwa wyższego (lokalnie i globalnie)
(praca w grupach)



www.suctia.com

1. Labor market shifts and the rise of automation
2. Economic shifts and moves toward emerging markets
3. Growing disconnect between employer demands and college experience
4. The growth in urbanization and a shift toward cities
5. Restricted immigration policies and student mobility
6. Lack of supply but growth in demand
7. The rise in non-traditional students
8. Dwindling budgets for institutions

Cynthia L. Estlund, professor of law at the New York University School of Law

https://www.highereddive.com/news/8-global-trends-
impacting-higher-ed/515272/



1. Zmiany na rynku pracy i automatyzacja
2. Przemiany gospodarcze i rynki wschodzące
3. (Rosnące) rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami pracodawców a umiejętnościami absolwentów
4. Urbanizacja i przesunięcie w kierunku miast – czy szkolnictwo wyższe musi dostosować się do potrzeb regionalnych?
5. Polityka imigracyjna a mobilność studentów (+ nowe wyzwania w dobie pandemii)
6. Brak podaży, ale wzrost popytu
7. Wzrost liczby „nietradycyjnych” studentów
8. (Kurczące się) budżety instytucji

Cynthia L. Estlund, professor of law at the New York University School of Law

https://www.highereddive.com/news/8-global-trends-impacting-higher-
ed/515272/



www.suctia.com

https://niezlomni.com/jan-himilsbach-z-tym-angielskim-
zostane-jak-ten-chuj/

Coś o językach obcych …



www.suctia.com

https://www.highereddive.com/news/8-global-trends-impacting-higher-ed/515272/

Ilość absolwentów wyższych uczelni wg PKB krajów



www.suctia.com

Modele internacjonalizacji (szkolnictwa wyższego) wg krajów/regionów:
- EU (stara vs. nowa Unia)

- Rosja
- USA, Australia, UK

- Japonia
- Chiny

- UAE, Arabia Saudyjska
- Indie, Afryka



www.suctia.com

Inicjatywa Belt and Road / Pasa i szlaku
New Silk Road / Nowy Jedwabny Szlak

Jeden pas jedna droga

Pod tymi nazwami kryje się szeroko zakrojony pakiet programów mających doprowadzić do powstania współczesnego
odpowiednika Jedwabnego Szlaku. Inicjatywa została uruchomiona w 2013 r. Składa się z części lądowej Pasa i morskiej
Szlaku. Droga lądowa ma prowadzić przez Rosję do Polski i dalej do Europy Zachodniej oraz przez Azję Środkową, Iran i
Turcję na Bałkany i dalej do Europy Zachodniej. Podobne korytarze mają też stworzyć połączenia Chin z Mongolią,
Pakistanem, Indiami, Birmą i Indochinami. Z kolei droga morska ma prowadzić przez Morze Południowochińskie, Cieśninę
Malakka i Ocean Indyjski (pakistański port Gwadar) do Zatoki Perskiej oraz Afryki Wschodniej (Mombasa) oraz dalej przez
Kanał Sueski na Morze Śródziemne do Europy Południowej, z portami końcowymi w Grecji (Pireus) i Włoszech. Projekty
realizowane w ramach tych inicjatyw mają doprowadzić do połączenia Chin z ich rynkami zbytu w Europie, na Bliskim
Wschodzie i Afryce, skąd importują z kolei surowce naturalne potrzebne do funkcjonowania ich gospodarki.

https://teologiapolityczna.pl/inicjatywa-pasa-i-szlaku-kon-trojanski-agresywnej-polityki-zagranicznej-chin-1
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Inicjatywa Belt and Road / Pasa i szlaku
New Silk Road / Nowy Jedwabny Szlak

Jeden pas jedna droga

Pod tymi nazwami kryje się szeroko zakrojony pakiet programów mających doprowadzić do powstania współczesnego odpowiednika
Jedwabnego Szlaku. Inicjatywa została uruchomiona w 2013 r. Składa się z części lądowej Pasa i morskiej Szlaku. Droga lądowa ma
prowadzić przez Rosję do Polski i dalej do Europy Zachodniej oraz przez Azję Środkową, Iran i Turcję na Bałkany i dalej do Europy
Zachodniej. Podobne korytarze mają też stworzyć połączenia Chin z Mongolią, Pakistanem, Indiami, Birmą i Indochinami. Z kolei droga
morska ma prowadzić przez Morze Południowochińskie, Cieśninę Malakka i Ocean Indyjski (pakistański port Gwadar) do Zatoki Perskiej
oraz Afryki Wschodniej (Mombasa) oraz dalej przez Kanał Sueski na Morze Śródziemne do Europy Południowej, z portami końcowymi w
Grecji (Pireus) i Włoszech. Projekty realizowane w ramach tych inicjatyw mają doprowadzić do połączenia Chin z ich rynkami zbytu w
Europie, na Bliskim Wschodzie i Afryce, skąd importują z kolei surowce naturalne potrzebne do funkcjonowania ich gospodarki.

Zmiana porządku światowego czy jego reforma?
Zagrożenie, wyzwanie czy chiński wkład?
Koń trojański polityki zagranicznej Chin?

https://teologiapolityczna.pl/inicjatywa-pasa-i-szlaku-kon-trojanski-agresywnej-polityki-zagranicznej-chin-1
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Inicjatywa Belt and Road / Pasa i szlaku
New Silk Road / Nowy Jedwabny Szlak

Jeden pas jedna droga

Przewiduje się, że całe przedsięwzięcie ma kosztować 4 biliony USD. Analitycy banku Morgan Stanley przewidują, że
chińskie inwestycje w całą inicjatywę mogą wynieść od 1,2 do 1,3 biliona USD. Bank Światowy z kolei szacował, że całość
projektów realizowanych w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku w 2019 r. była warta 545 mld USD. Wydatki te, jeśli
chodzi o projekty zakończone, w większości skierowano do sektora energetycznego (50 mld USD) oraz transportowego (15
mld USD). Stanowi to 2/3 ogółu środków zainwestowanych w przedsięwzięcia zrealizowane w ramach inicjatywy.
Podstawowym źródłem finansowania są chińskie państwowe banki i fundusze inwestycyjne.

Chińska pułapka kredytowa czy szansa na rozwój?
Wymiana handlowa + infrastruktura – wkład uczelni wyższych: współpraca w szkoleniu chińskich ekspertów itd…

https://teologiapolityczna.pl/inicjatywa-pasa-i-szlaku-kon-trojanski-agresywnej-polityki-zagranicznej-chin-1



Źródło: 
https://www.chinskiraport.pl/blog/nowy-
jedwabny-szlak/
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Umiędzynarodowienie nauki i badań

Jakie cech powinien mieć IDEALNY badacz/naukowiec?

Źródło:
https://www.vitae.ac.uk/researchers-professional-
development/about-the-vitae-researcher-
development-framework/vitae-researcher-
development-framework-rdf-full-content-graphic-
2011.jpg/image_view_fullscreen
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Rankingi…

Pomysł na projekt –
metodologia Rankingu 
Szanghajskiego – jak 
poprawić pozycję UAM?
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http://www.shanghairanking.com/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akademicki_Ranking_Uniwer
sytet%C3%B3w_%C5%9Awiata
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https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-uczelni-akademickich

Rankingi…
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Rankingi… METODOLOGIA

Ranking Uczelni Akademickich obejmie
uczelnie akademickie (publiczne oraz
niepubliczne), które posiadają co najmniej
jedno uprawnienie do nadawania stopnia
doktora oraz posiadają min. 200 studentów
studiów stacjonarnych. W Rankingu
uwzględnia się uczelnie, które mają minimum
dwa roczniki absolwentów.

https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-uczelni-akademickich
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Rankingi… CZASOPISM i NAUKOWCÓW

- Lista MNiSW (…70, 10, 200 pkt…)
- Scopus (percentyle)
- Impact Factor (IF)

- Indeks H, Google Scholar, Research Gate …

- „Problem” (czy nie?) z oceną MDPI
- „Predatory” Journals (i konferencje)

What do you think of IFs?
"I can categorically say I hate impact factors!" 
Nobel Laureate Martin Chalfie (Chemistry, 2008)

https://www.youtube.com/watch?v=sCAsAKgNPjs
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www.punktoza.pl

Ciekawostka: białko GFP (Osamu 
Shimomura, Nobel 2008), Journal

of Microscopy
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Dziękuję za uwagę ;-)
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Cel: praktyczne zastosowanie informacji i pomysłów ze szkolenia w kontekście umiędzynarodowienia własnego 
wydziału/instytutu/jednostki

Założenia:
• pojedynczo lub w grupach 2-3 osobowych;
• przygotowanie 10-15 min prezentacji na temat projektu (forma dowolna);
• zaprezentowanie pomysłu na projekt w czasie ostatniego dnia szkolenia, czyli 6.12.2021r.

Rezultaty:
• wykonana analiza SWOT umiędzynarodowienia w jednostce/ wydziale/ instytucie (więcej o tej technice między innymi tu

https://pl.wikipedia.org/wiki/Analiza_SWOT);
• prezentacja pomysłu na konkretne działanie lub działania wzmacniające internacjonalizację i nawiązujące do rezultatów analizy

SWOT, a które mogą być przeprowadzone w najbliższym czasie w jednostce.

Uwagi:
• najlepsze pomysły mogą zostać dofinansowane (kwota jeszcze do ustalenia J, ale warto zrobić uproszczony biznesplan);
• proszę zastanówcie się na ile możecie Państwo sami zrealizować te działania,

a na ile potrzebne będzie wsparcie innych osób z Waszej jednostki;
kto to może być?

Mój/nasz pomysł na projekt kończący szkolenie SUCTIA UAM

https://pl.wikipedia.org/wiki/Analiza_SWOT
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