D EBATA NA TEMAT MOBILNOŚCI
Katowice, 17 listopada 2009 r.
Uniwersytet Śląski, Aula Kazimierza Lepszego, Rektorat, ul. Bankowa 12, I piętro
Od 10:30 Rejestracja uczestników spotkania
Część I - Wprowadzenie do dyskusji na temat mobilności studentów w polskich uczelniach
11.00 – 12.15


Rozpoczęcie i powitanie uczestników – Beata Skibińska, FRSE, Narodowa Agencja Programu Erasmus,
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś,
Prorektor ds. Studenckich, Promocji i Współpracy z Zagranicą, Prof. dr hab. Barbara KoŜusznik



Omówienie programu debaty, w tym warunków uczestnictwa w losowaniu nagród rzeczowych



Przekaz Pana Jana Figel’a, Komisarza ds. Edukacji, Kultury i MłodzieŜy do polskiej społeczności akademickiej
(odtworzenie nagrania)



Przekaz Pani Barbary Kudryckiej, Minister Edukacji i Szkolnictwa WyŜszego do studentów (odtworzenie nagrania)



Mobilność polskich studentów na przykładzie programu Erasmus. Prawa i obowiązki studenta podczas wymiany
– Dorota Rytwińska, Narodowa Agencja programu Erasmus



Moja przygoda z Erasmusem – student Krystian Przybyła (Uniwersytet Śląski),studentka Claudia Florea (University of
Bucharest)



Wystąpienie pracownika uczelni
Uniwersytetu Śląskiego)



Co to jest semestr mobilny (mobility window)? Czy jego wprowadzenie przyczyniłoby się do popularyzacji mobilności
w naszym kraju i poprawy jej jakości? – Ryszard Rasiński, Ekspert Boloński

–

Pani Magdalena Rode (Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii

Przerwa
12.15 – 12.30
Serwis kawowy
MoŜliwość wrzucenia kuponów uprawniających uczestników do losowania nagród rzeczowych
Projekcja filmu DVD o doświadczeniach studentów i pracowników uczestniczących w programie Erasmus
Część II - Dyskusja na temat mobilności
12.30 – 13.15
W tej części debaty jej uczestnicy, czyli studenci, nauczyciele akademiccy, koordynatorzy będą mogli wypowiedzieć swoje
zdanie na temat:


mocnych i słabych stron programu Erasmus;



dobrych i złych przykładów sposobu zaliczania okresu studiów zrealizowanego w uczelni zagranicznej
w ramach programu Erasmus przez uczelnię macierzystą;



sposobów wyeliminowania w uczelniach macierzystych nagannych praktyk związanych z zaliczaniem
i przykładów nieprawidłowego podejścia do korzystania z moŜliwości oferowanych przez program Erasmus;



sposobów przekonywania „niemobilnej” części społeczności akademickiej do tego, aby spróbowała skorzystać
z pojawiających się moŜliwości wyjazdów.
Dyskusja z udziałem prelegentów, studentów, przedstawicieli Krajowej Rady Doktorantów i Parlamentu Studentów RP,
moderowana przez przedstawiciela Narodowej Agencji programu Erasmus
Rozlosowanie nagród rzeczowych : 13.15
Poczęstunek dla uczestników debaty: 13.20 – 14.00

