
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Sesja pt: 

Uczelnie Wyższe i Miasto Poznań  
ku studentom i doktorantom z Afryki 

Czwartek 16.05.2019r. 

godz. 12.00 – 14.00 

Kolegium Rungego, ul. Wojska Polskiego 52, Poznań 
 

Program 

12.00: Otwarcie sesji:  

Władze Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  

Władze Poznania - Katarzyna Kierzek-Koperska (Zastępczyni Prezydenta Miasta 

Poznania)  

12.20: Internacjonalizacja studiów oraz kształcenia doktorantów w Poznaniu – możliwości i 

ograniczenia - Prof. Ryszard Naskręcki (Prorektor Uniwersytetu A. Mickiewicza 

(UAM), Poznań) 

12.40: Culture Your Study - Projekt dla Poznania/Wielkopolski - Prof. Jean Diatta (UPP) 

13.00: Studenci z Afryki na poszczególnych uczelniach i ich integracja ze środowiskiem 

pozaakademickim: 

 Politechnika Poznańska (PP) - Prof. Teofil Jesionowski (Prorektor PP)  

 Uniwersytet Ekonomiczny (UE) – Prof. Elżbieta Gołata (Prorektor UE) lub Dr Agata 

Maćków-Wojciechowska (Kierownik, Dział Współpracy z Zagranicą) 

 Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) - Prof. Jan Celichowski (Prorektor AWF) 

 Uniwersytet Medyczny (UM) – Prof. Katarzyna Ziemnicka, mgr Michał Pasikiewicz, 

mgr Katarzyna Żukowska- Centrum Nauczania w Języku Angielskim UMP 

 Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan i inni przedstawiciele przedsiębiorców 

Małgorzata Animucka (Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan) 

oraz  

Biuro Współpracy Międzynarodowej, Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego - Michał Kolasiński 

Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) – Natalia Kurkowska, Małgorzata Żórawna 

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii (WSEiT)  

 Dyskusja 

13.45: Zakończenie i dyskusja przy kawie  

 

Celem organizowanej sesji jest zainicjowanie współpracy w ramach inicjatywy na rzecz lepszego 

zintegrowania studentów i doktorantów z Afryki z naszym miastem. 

 

Studentów z tego kontynentu postrzegamy jako bardzo perspektywiczną grupę dla środowiska 



akademickiego, jak i naszego regionu. Są to często bardzo dobrzy studenci, których zaangażowanie 

pozwala na utrzymanie wysokiego poziomu prowadzonych studiów anglojęzycznych. Prowadzone 

przez nich prace dyplomowe umożliwiają podjęcie ciekawych badań o znaczeniu międzynarodowym. 

Pozyskiwane przez nich granty i stypendia pozwalają na lokację tych środków w naszym mieście. 

Należy też zwrócić uwagę, że nasi absolwenci rozwijając swoje kariery, bardzo często utrzymują 

wartościową współpracę z naszymi instytucjami. 

 

Nasza inicjatywa ma na celu nawiązanie współpracy między uczelniami i instytucjami samorządowymi 

w celu integracji działań realizowanych dotychczas w rozproszeniu. Pragniemy przede wszystkim 

stworzyć sieć przepływu informacji aby efektywniej włączać studentów w organizowane wydarzenia. 

Chcemy też aby efektywniej wykorzystać pobyt młodych ludzi w naszym mieście poprzez zwiększenie 

ich wkładu w wydarzenia kulturalne i życie gospodarcze. Współpraca podniesie atrakcyjność 

studiowania w naszym mieście i pozwoli skuteczniej rozwiązywać pojawiające się problemy. 

 

Uczestnicy: Przedstawiciele Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego i organizacji biznesowych oraz 

wyższych uczelni poznańskich, studenci i doktoranci z Afryki.  


