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Dzień z Narodową Agencją
Wymiany Akademickiej w Gdańsku

Prof. Tomasz Bączek, prorektor ds. nauki reprezentował
naszą Uczelnię podczas Dnia z Narodową Agencją Wymiany
Akademickiej (NAWA) w Gdańsku, który odbył się 14 czerwca br. na UG. Organizatorami wydarzenia były: Uniwersytet
Gdański, Politechnika Gdańska oraz Gdański Uniwersytet
Medyczny. Spotkanie było okazją do prezentacji programów
i wsparcia, jakie oferuje uczelniom NAWA, a także dyskusji
o umiędzynarodowieniu trójmiejskich uczelni. Spotkanie
otworzył prof. Piotr Stepnowski, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Gdańskiego, który podkreślił
znaczenie umiędzynarodowienia polskich uczelni i konieczność współpracy wielu partnerów. Łukasz Wojdyga, dyrektor
Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, przedstawił cele,
misję i programu NAWA, a prorektorzy – prof. Piotr Dominiak,
prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji Politechniki
Gdańskiej oraz prof. Tomasz Bączek zaprezentowali działania
i osiągnięcia swoich uczelni w zakresie umiędzynarodowienia. Są one znaczące. Studenci z zagranicy stanowią ponad
17 proc. wszystkich studentów Gdańskiego Uniwersytetu

Medycznego, co sprawia, że GUMed jest najbardziej umiędzynarodowioną uczelnią Pomorza, Politechnika Gdańska
zaś oferuje studia w języku angielskim na 19 programach
studiów I i II stopnia, a łącznie na PG studiuje obecnie 771
studentów zagranicznych.
Gościem spotkania był także Ludwik Szakiel, zastępca
dyrektora ds. promocji gospodarczej Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i jednocześnie koordynator programu
Study in Pomorskie. Zaprezentował działania Urzędu Marszałkowskiego w zakresie wspierania umiędzynarodowienia
pomorskich uczelni, w tym współpracę z biznesem oraz
pokreślił wyraźnie, że studenci z zagranicy wzmacniają
potencjał rozwojowy Województwa Pomorskiego.
Dla uczestników Dnia z Narodową Agencją Wymiany
Akademickiej na Uniwersytecie Gdańskim przygotowano
prezentacje na temat działalności i programów NAWA, między innymi takich jak „Polskie Powroty”, wymiana osobowa
w ramach współpracy bilateralnej czy średniookresowe
wyjazdy doktorantów. Anna Chylak, kierownik Pionu Komunikacji i Promocji NAWA, zaprezentowała możliwości i wsparcie NAWA w zakresie promocji polskiego szkolnictwa wyższego za granicą (targi międzynarodowe, kampanię Ready,
Study, Go! Poland). Anna Balcerzak z Pionu Programów dla
Instytucji NAWA przedstawiła takie programy, jak Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe, Welcome to Poland,
Program PROM – wymiana stypendialna dla doktorantów
i naukowców, Zagraniczni Alumni czy program STER – realizacja międzynarodowych studiów III stopnia. O uznawalności wykształcenia i uwierzytelniania dokumentów mówiła
Marta Klimaszewska z NAWA. ■

Nowe technologie dla słabowidzących
Biuro ds. Klinicznych GUMed przeprowadziło seminarium poświęcone wykorzystaniu nowoczesnych technologii w rehabilitacji osób słabowidzących. W spotkaniu, które odbyło się 25 czerwca br. udział wzięli przedstawiciele Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: dr hab. Dominika Szalewska, kierownik Kliniki Rehabilitacji, dr Juliusz
Chorążewicz z Katedry i Kliniki Okulistyki oraz dr Piotr Popowski, kierownik Centrum Zintegrowanej Opieki i Telemedycyny. Obecni byli także Marzena Pozorska z Oddziału Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, Rafał Krzemianowski, kierownik projektu e-Pionier, dr Tadeusz Jędrzejczyk z Sekcji
ds. Rozwoju i Współpracy Klinicznej oraz rzecznik prasowy Joanna Śliwińska. Rozwiązania technologiczne wspierające narząd wzroku zaprezentowali Piotr Gajecki i Michał Sobolewski z firmy Holoroad sp. z o.o. (właściciela
rozwiązania) oraz dr Magdalena Derebecka z oddziału okulistyki Szpitala Wojewódzkiego w Elblągu. Podczas
seminarium ustalono, że projekt może mieć znaczący wpływ na rozwój opieki i rehabilitacji osób z głęboko upośledzoną funkcją narządu wzroku. Najbliższym wyzwaniem jest przeprowadzenie badań z różnymi grupami pacjentów. ■
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