
 

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE 
 

Biuro Współpracy Międzynarodowej 
 

ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków, tel.: 12 3999 591; fax: 12 3999 501 
e-mail: erasmus@ignatianum.edu.pl      www.ignatianum.edu.pl 

 

 
 

 

Wyjazd pracownika Wydziału Filozoficznego AIK (Instytut Kulturoznawstwa, Katedra Mediów i Komunikacji 
Społecznej) w październiku 2016 roku do Sofii (Sofia University, Bułgaria) w ramach Staff Mobility for 
Teaching 

 

RAPORT UCZESTNIKA PROJEKTU ERASMUS+ (AKCJA KA103) 
 

 

I. EFEKTY UCZENIA SIĘ I WPŁYW MOBILNOŚCI  

 

1. Jakie wymierne skutki (nabyte kompetencje) przyniósł Panu/Pani udział w mobilności?  

 

- zwiększenie kompetencji dydaktycznych oraz interpersonalnych,  

- zwiększenie świadomości kulturowej, 

- zwiększenie umiejętności współpracy w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym, 

- nawiązanie nowych kontaktów zawodowych/zagranicznych. 

 

 

2. Proszę opisać wpływ danego rodzaju mobilności oraz mobilności jako takiej na Pana/Panią, instytucję macierzystą, inne 

grupy zgodnie ze strategią instytucji, polityką jakości Erasmus+ oraz programem modernizacji szkolnictwa wyższego. 

 

Wpływ na uczestnika: 

- zwiększenie praktycznych umiejętności międzynarodowych. 

 

Wpływ na instytucję macierzystą: 

- poznawanie zagranicznych systemów nauczania, 

- wzmocnienie współpracy z uczelnią partnerską, 

- współpraca międzynarodowa w przygotowywaniu numeru czasopisma „Perspektywy Kultury”. 

 

 

3. Proszę opisać wpływ projektu na instytucje/organizacje/osoby spoza Pana/Pani instytucji na poziomie lokalnym, 

regionalnym, krajowym, europejskim i/lub międzynarodowym. 

 

- artykuł w czasopiśmie uniwersyteckim partnera zagranicznego na temat prowadzonych zajęć. 

 

 

II. UPOWSZECHNIANIE REZULTATÓW PROJEKTU 

 

1. Które z rezultatów projektu okazały się wartymi podzielenia się? Proszę o podanie konkretnych przykładów dobrych 

praktyk i historii sukcesów związanych z działaniami: 

 

- planowany udział w konferencji naukowej w uczelni partnerskiej, 

- przygotowanie monograficznego numeru czasopisma uczelnianego we współpracy z partnerem zagranicznym. 

 

2. Jakie działania zostały podjęte w celu podzielenia się rezultatami projektu w obrębie organizacji uczestniczących i poza 

nimi? Jakich grup docelowych dotyczyły działania rozpowszechniające rezultaty? 

 

- organizacja spotkania z pracownikami Katedry, 

- przedstawienie propozycji dalszych działań redakcji czasopisma „Perspektywy Kultury”. 

 

3. Proszę o podanie przykładów działań podjętych w celu dzielenia się doświadczeniem przez Pana/ Panią z innymi 

osobami: 

 

- przygotowanie publikacji w półroczniku Akademii Ignatianum w Krakowie.  

 

 

 


