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Początek współpracy: 
• Poszukiwanie partnerów 
• Informacje zwrotne 
• Zapoczątkowanie współpracy 
 

Nasi Partnerzy: 

http://www.hio.no/content/view/full/2�


Kto przyczynił się do naszego małego sukcesu ? 

University of Stavanger 
Magdalena Brekke 

Reykjavik University 
 Aldís Guðný Sigurðardóttir 

University of Liechtenstein 
Trudi  Ackermann 

Diakonhjemeet University  College  
Inger Marie Hognestad 

Reykjavik University 
 Margrét Jónsdóttir Njarðvík 

Oslo  
University College 

Morten G. Kielland  



Co było decydujące? 

• Zasady programu - podobne do Erasmusa 
 

• Możliwość współpracy dwustronnej- opartej na mobilności  
każdej ze stron 
 

• Atrakcyjne stypendia dla uczestników 
 

• Stypendia dla uczestników przybywających  
 
 



Niezbędne dla odniesienia sukcesu: 
• Zaangażowanie i entuzjazm obu stron 
• Otwartość na poznanie innej kultury 
• Mobilna kadra i pracownicy - ,,głód” wiedzy i chęć rozwoju 



Korzyści z realizacji FSS: 
• Zwiększenie mobilności studentów  

 

• Przeszkolona kadra posiadająca lepsze przygotowanie 
merytoryczne i większe umiejętności społeczne 
 

• Współpraca i poznanie osób z wielu działów, lepsze kontakty, 
powiązanie ,,nazwiska z osobą” 
 

• Planowanie i realizacja kolejnych wspólnych działań  
i projektów w ramach Erasmus, LdV i innych 
 

• Poznanie siebie i zbudowanie zaufania 



Różnice kulturowe 

Uniwersytet otwarty dla dzieci 
Przykład łączenia życia zawodowego i prywatnego 

 



Zmiany… 
• Nowy system zarządzania uczelnią 
• Większe otwarcie na potrzeby studentów kadry administracyjnej 
• Ewaluacja postawy wykładowców wobec studentów 
• Aranżacja przyjaznej przestrzeni dla studentów 
• Modernizacja procesu nauczania 
• Uświadomienie znaczenia szkolenia kadry administracyjnej 
• Zwiększenie ilości projektów pisanych przez wykładowców 
• Rozwinięcie umiejętności społecznych 

 
 
 
 



Zmiany - opinie pracowników 

• Zmiana relacji pomiędzy pracownikami 
• Nastawienie na pracę zespołową  
• Większa otwartość na to co nowe i inne 
• Umiejętność spojrzenia na problem z perspektywy drugiej osoby 
• Przyznanie prawa do posiadania odrębnego zdania 
• Problem jako wyzwanie – zadanie do wspólnego rozwiązania 
• Nasza różnorodność jest naszą siła 
• Fascynacja Islandią, ludźmi, kulturą, życiem w zgodzie z naturą 

impulsem do zmiany postrzegania świata 
 
 



Co nas zauroczyło w Islandii oprócz ludzi   



Po ciężkiej pracy 



 
 

Dziękuję za uwagę  
 
 
 
 

Barbara Zdrojewska 
Kierownik Biura Karier i Wymiany Międzynarodowej 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 
b.zdrojewska@wspa.pl 
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