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Podziękowania 

W raporcie analizowano programy dotyczące adaptacji kulturowej, integracji 

i wsparcia psychospołecznego realizowane na poniższych instytucjach. 
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Uniwersytet w Antwerpii www.uantwerpen.be 
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Uniwersytet w Kopenhadze www.ku.dk  

Niemcy  
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Wielka Brytania  

Uniwersytet w Bristolu www.bristol.ac.uk  

Uniwersytet Cambridge www.cam.ac.uk  

Uniwersytet Nottingham www.nottingham.ac.uk  

Uniwersytet Oxford www.ox.ac.uk  

Japonia  

Uniwersytet Kioto www.kyoto-u.ac.jp  
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Uniwersytet Iowa www.uiowa.edu 

Uniwersytet Washington www.washington.edu  

Uniwersytet Yale  www.yale.edu 

Jesteśmy wdzięczni za pomoc i zamieszczenie informacji dotyczących 

programów na stronach internetowych. 

Następujące osoby udzieliły wskazówek lub dostarczyły materiałów do 

raportu. 
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http://www.ump.edu.pl/
http://www.umed.wroc.pl/
http://www.ki.se/
http://www.harvard.edu/
http://web.mit.edu/
http://www.web.mit.edu/
http://www.princeton.edu/
http://www.uiowa.edu/
http://www.washington.edu/
http://www.yale.edu/


www.supp.wum.edu.pl  7 

  

Spis treści 

Lista tabel .................................................................................................. 8 

Lista rysunków ........................................................................................... 8 

Skróty ....................................................................................................... 9 

WSTĘP .................................................................................................... 10 

ŹRÓDŁA I KANAŁY WSPARCIA .................................................................... 11 

1. WSPARCIE INFORMACYJNE ................................................................... 17 

1.1. Informacje dostępne przed i po przyjeździe ................................... 17 

1.2. Informacje dostępne w trakcie studiów ......................................... 20 

2. ADAPTACJA KULTUROWA I INTEGRACJA ................................................ 22 

3. WSPARCIE EMOCJONALNE .................................................................... 29 

3.1. Uniwersytecka Poradnia Psychologiczna ........................................ 29 

3.2. Telefony zaufania dla studentów ................................................... 35 

3.3. Wsparcie online i za pomocą “nowych mediów” .............................. 35 

3.4. Materiały samopomocowe ............................................................ 36 

3.5. Tutorzy ..................................................................................... 37 

3.6. Wsparcie równieśnicze  ............................................................... 37 

4. WSPARCIE PROCESU KSZTAŁCENIA ....................................................... 38 

4.1. Wsparcie w nauce ....................................................................... 38 

4.2. Wsparcie administracyjne ............................................................ 42 

4.3. Planowanie ścieżki zawodowej...................................................... 42 

5. SPRAWY SOCJALNE: ZAKWATEROWANIE, FINANSE I ZDROWIE ................ 45 

5.1. Zakwaterowanie ......................................................................... 45 

5.2. Stypendia .................................................................................. 47 

5.3. Opieka zdrowotna ....................................................................... 48 

6. OBIEKTY ............................................................................................ 51 

6.1. Stołówki .................................................................................... 51 

6.2. Obiekty służące integracji ............................................................ 52 

6.3. Biblioteka .................................................................................. 53 

6.4. Pokoje modlitwy i miejsca spotkań religijnych ................................ 54 

7. WSPARCIE DLA PRACOWNIKÓW UCZELNI .............................................. 55 

7.1. Wsparcie dla pracowników administracji ........................................ 55 

7.2. Wsparcie dla kadry akademickiej .................................................. 56 

PODSUMOWANIE ...................................................................................... 59 

Lista pozostałych raportów SUPP ................................................................ 61 

Bibliografia .............................................................................................. 63 

 

  



8  Project SUPP 

Lista tabel  

Tabela 1.  Informacje dla studentów pierwszego roku dostępne na stronach 
internetowych uczelni .......................................................... 19 

Tabela 2. Informacje dla studentów dostępne na stronach internetowych 
uczelni ............................................................................... 21 

Tabela 3.  Wydarzenia podczas Dni Adaptacyjnych ................................. 23 
Tabela 4.  Praktyczne aspekty organizacji Dni Adaptacyjnych................... 24 
Tabela 5. Praktyki w celu zwiększenia adaptacji kulturowej i integracji  

studentów zagranicznych...................................................... 25 
Tabela 6.  Informacje na temat opieki zdrowotnej dostepne na stronach 

internetowych uczelni .......................................................... 50 
Tabela 7.  Informacje na temat stron internetowych o stołówkach i żywności

 ......................................................................................... 52 

Tabela 8.  Przykłady obiektów-przeznaczonych do integracji .................... 53 
 

Lista rysunków  

Rysunek 1.  Strona internetowa “Studiuj w Niemczech” – Agencji działającej   

na poziomie krajowym dla studentów przyjeżdżających  ....... 11 

Rysunek 2.  Strony internetowe Biura Zagranicznych Studentów i 

Pracowników Naukowych na Uniwersytecie Yale  oraz Biura 

Współpracy z Zagranicą na Norweskim Uniwersytecie 

Nauki i Technologii  .......................................................... 13 

Rysunek 3.  Ściana twarzy, Uniwersytet Oxford – Studenci Opwiadający 

o Różnych Aspektach Ich Życia Studenckiego  ..................... 18 

Rysunek 4.  Film promocyjny z Dni Adaptacyjnych 2014 

Uniwersytetu Yale dla studentów zagranicznych ................... 24 

Rysunek 5.  Zespół Poradni Studenckiej na Uniwersytecie Bristol ............. 32 

Rysunek 6.  Szczegółowa procedura umawianie się na wizytę w UCS 

na Uniwesytecie Oxford .................................................... 34 

Rysuenk 7.  Pokoje Uniwersyteckiej Poradni Psychologicznej na 

Uniwersytecie Cambridge .................................................. 35 

Rysunek 8.  Model Blended Learning8 ................................................... 41 

Rysunek 9.  Strona internetowa Biura Karier Uniwersytetu 

w Kopenhadze ................................................................. 43 

Rysunek 10. Strona internetowa dotycząca mieszkań 

 na Uniwersytecie Yale ...................................................... 46 

Rysunek 11. Szczegółowe informacje na temat systemu 

stypendialnego na Uniwersytecie Cambridge ....................... 48 

Rysunek 12. Strona dotycząca zdrowia Oxford ...................................... 50 

Rysunek 13. Strona dotycząca zdrowia Uniwersytetu Cambridge ............. 50 

 

  



www.supp.wum.edu.pl  9 

Skróty 

EMSA Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny (European 

Medical Students' Association) 

IFMSA Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny 

(International Federation of Medical Students Associations) 

NBME  Krajowa Rada Lekarzy Egzaminujących (National Board of 

Medical Examiners) 

UCS  Uniwersytecka Poradnia Psychologiczna (University Counselling 

Services) 

USMLE Egzamin Upoważniający do Wykonywania Zawodu Lekarza 

w Stanach Zjednoczonych (United States Medical Licensing 

Examination) 
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WSTĘP  

W ciągu ostatniej dekady znacząco zmieniła się pod względem 

demograficznym populacja studentów zagranicznych. Ma to istotne 

znaczenie dla łatwości integracji studentów do życia akademickiego oraz 

metod udzielania wsparcia społecznego przez uczelnie. Rosnąca 

wielokulturowa społeczność akademicka jest nowym wyzwaniem dla wielu 

uniwersytetów. 

Głównym celem tego raportu jest identyfikacja i analiza źródeł 

wsparcia oraz rodzajów działań prowadzących do adaptacji kulturowej 

i integracji oraz mających na celu zapewnienie wsparcia studentom 

zagranicznym na wybranych uczelniach wyższych. 

Raport rozpoczyna się krótkim opisem źródeł i struktur wsparcia 

zazwyczaj dostępnych na analizowanych uczelniach, z następującą po nim 

dogłębną analizą rodzajów wsparcia świadczonych przez te instytucje dla 

zagranicznych studentów przed przyjazdem, po przyjeździe i podczas 

studiów. 
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ŹRÓDŁA I KANAŁY WSPARCIA 

Wsparcie udzielane jest studentom na wielu poziomach: przez agencje 

działające na poziomie krajowym, struktury administracyjne uczelni, 

nauczycieli akademickich, usługi doradcze i poradnie psychologiczne, oraz 

koła i organizacje studenckie. Jest ono zapewniane za pomocą wielu 

różnych kanałów, aby dostosować się do potrzeb studentów. Poniżej 

zaprezentowano zarówno źródła jak i powszechnie używane kanały 

wsparcia.  

 

Agencje Działające na Poziomie Krajowym 

Agencje działające na poziomie krajowym zapewniają ogólne informacje 

dotyczące kultury, języka, kosztów utrzymania, wiz, bezpieczeństwa, itp. 

Agencje te (np. "Studiuj w Niemczech", "Studiuj w Wielkiej Brytanii")  

są finansowane przez rząd danego kraju i mają na celu dostarczenie 

informacji dla potencjalnych studentów odnośnie kraju i jego systemu 

szkolnictwa wyższego. 

 Przykładową stronę internetową dla potencjalnych studentów 

zagranicznych, prowadzoną przez agencję na poziomie krajowym, 

przedstawiono na Rysunku 1. 

 

Rysunek 1. Strona internetowa “Studiuj w Niemczech” – Agencji działającej na poziomie 
krajowym dla studentów przyjeżdżających (https://www.study-in.de/en/) 

 

Biuro Współpracy z Zagranicą 

Większość uniwersytetów posiada w swojej strukturze dobrze rozwinięte 

Biuro Współpracy z Zagranicą. Biura Współpracy z Zagranicą odpowiadają 
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za wszelkie sprawy dotyczące studentów i pracowników uczelni z innych 

krajów. Współpracują one również z zagranicznymi uczelniami, oraz z 

własnymi studentami i wykładowcami, którzy planują studiować lub nauczać 

za granicą.  

Studentom przyjeżdżającym na Uczelnię, Biuro Współpracy 

z Zagranicą dostarcza informacji na temat:  

 Uniwersytetu:  

o krótka historia uczelni 

o kampusy 

o kierunki i wydziały 

o obiekty 

 Studiów: 

o programy studiów w języku angielskim 

o programy wymiany międzynarodowej  

o ogólne programy studiów 

o możliwości uzyskania stopnia doktora 

o proces aplikacyjny 

o wymagania językowe 

o finansowanie 

o organizacja roku akademickiego 

 Usług Wsparcia Studentów: 

o informacje o kraju i mieście, w którym zlokalizowany jest 

uniwersytet 

o wymagania dotyczące imigracji, wizy itp. 

o bezpieczeństwo 

o zakwaterowanie  

o uniwersytecka służba zdrowia  

o karty identyfikacyjne 

o koszty utrzymania 

o usługi bankowe 

o życie studenckie 

Biura Współpracy z Zagranicą odpowiadają za organizację Dni Adaptacyjnych 

(Orientation Week, Freshman Week) dla studentów zagranicznych lub 

pomagają w ich koordynacji, w przypadku gdy w ich organizację 

zaangażowane są także inne biura lub organizacje studenckie. Biura 

Współpracy z Zagranicą przygotowują również wydarzenia kulturalne 

i integracyjne w trakcie roku akademickiego.  

Ogólnie rzecz biorąc, biura zapewniają pomoc studentom 

w przystosowaniu się do życia w nowym kraju. 

Przykłady stron internetowych Biur Współpracy z Zagranicą 

przedstawia Rysunek 2. 
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Rysunek 2. Strony internetowe Biura Zagranicznych Studentów i Pracowników Naukowych  
na Uniwersytecie Yale (http://oiss.yale.edu/about-oiss) oraz Biura Współpracy z Zagranicą  
na Norweskim Uniwersytecie Nauki i Technologii (https://www.ntnu.edu/international) 

 

Dziekanaty 

Dziekanaty różnych wydziałów przygotowują i dostarczają informacje dla 

przyszłych i obecnych studentów. Pracownicy dziekanatów zajmują się m.in. 

rekrutacją studentów, planowaniem harmonogramów akademickich, 

organizacją i zarządzaniem wszystkimi jednostkami dydaktycznymi, 

kontrolą nad wszelkimi sprawami finansowymi i prawnymi (np. czesne, 

http://oiss.yale.edu/about-oiss
https://www.ntnu.edu/international
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legitymacje studenckie, punktacja za poszczególne przedmioty, promocja na 

następny rok studiów). Pracownicy dziekanatu odpowiadają na zapytania 

studentów dotyczące programów nauczania, planów zajęć oraz wyjaśniają 

system nauczania i oceniania na uczelni. Na wielu uczelniach pracownicy 

dziekanatu są również bardzo zaangażowani w organizację Dni 

Adaptacyjnych i innych imprez integracyjnych odbywających się w trakcie 

studiów, szczególnie oficjalnych imprez z udziałem władz uczelni.  

Dziekanaty przede wszystkim pomagają studentom płynnie 

dostosować się do życia akademickiego. 

 

Jednostki akademickie prowadzące kształcenie 

Jednostki akademickie odpowiedzialne są za zapewnienie jasnych i łatwo 

dostępnych informacji na temat poszczególnych zajęć. 

Personel administracyjny jednostek akademickich pomaga studentom 

radzić sobie z wszelkimi formalnościami (np. ustalanie terminów egzaminu, 

zapytania studentów, uzyskiwanie podpisów pod prośbami dotyczącymi 

egzaminów, wytyczne dotyczące przygotowania dokumentów niezbędnych 

do uzyskania zwolnienia z danego przedmiotu). 

Nauczyciele akademiccy zapewniają dodatkowe wsparcie edukacyjne 

i administracyjne podczas tzw. dyżurów. Dyżury są to godziny dostępności 

dla studentów niezależne w stosunku do godzin dydaktycznych, tutoringu i 

uczestnictwa w prowadzonych badaniach. 

 

Szkoły Językowe 

Wiele uniwersytetów ma zakłady językowe, które oferują kursy języka 

narodowego obejmujące często także pewne elementy adaptacji kulturowej  

i integracji (np. zapoznanie studentów ze świętami i zwyczajami w danym 

kraju, organizacja wycieczek do miejsc historycznych i gry integracyjne). 

 

Opiekunowie Akademicy 

Większość uczelni zapewnia studentom pomoc i wsparcie za pośrednictwem 

opiekunów akademickich: 

 Opiekunów Roku (Year Supervisors), którzy wspierają studentów 

w kwestiach formalnych pojawiających się w obrębie danej grupy 

seminaryjnej lub roczniku studentów, 

 Osobistych Opiekunów (Personal Supervisors), którzy dbają o 

małe grupy studentów (od 5 do 10 osób) i są odpowiedzialni za 

przyjazne monitorowanie ich postępów akademickich, 

samopoczucia i funkcjonowania w trakcie studiów, 
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 Opiekunów Akademickich (Academic Tutors), którzy monitorują 

wyniki w nauce studentów, wskazując wszelkie obszary 

problematyczne. 

 

Mąż Zaufania 

Mąż Zaufania lub Rzecznik do Spraw Równego Traktowania odpowiedzialny 

jest m.in. za polubowne rozwiązywanie sporów i konfliktów między 

studentami i kadrą akademicką. Rzecznik zobowiązany jest do 

przestrzegania zasad poufności, bezstronności i neutralności w stosunku do 

obu stron. 

 

Uniwersytecka Poradnia Psychologiczna  

Uniwersytecka Poradnia Psychologiczna (University Counselling Services - 

UCS) obejmuje zazwyczaj zespół psychologów, psychiatrów i seksuologów, 

którzy oferują szeroką gamę usług, w tym: warsztaty psychologiczne, 

doradztwo w zakresie poprawy efektywności uczenia się, krótkie sesje 

wsparcia (np. doraźne wizyty), couching personalny, terapię indywidualną, 

grupową i par, interwencje kryzysowe, pomoc psychiatryczną, telefon 

zaufania, czat online lub blog z poradami. 

 

Podmioty Zajmujące się Sprawami Socjalnymi 

Podmioty zajmujące się sprawami socjalnymi odpowiedzialne są za opiekę 

socjalną studentów, np. zakwaterowanie, opieka zdrowotną oraz sprawy 

finansowe. 

 

Stowarzyszenia i Koła Studenckie  

Struktura i funkcjonowanie kół i stowarzyszeń różni się znacznie między 

uczelniami; zazwyczaj obejmują one szeroki zakres zainteresowań, w tym 

naukę i badania naukowe, kulturę (sztuka, muzyka, literatura, teatr), pop-

kulturę (np. gry, modę, aktualne trendy, etc.), sport, podróże i pracę 

wolontaryjną. 

Oprócz możliwości samego udziału w aktywnościach proponowanych 

przez koła i stowarzyszenia, studenci mają dzięki nim również możliwość 

interakcji społecznych i integracji między sobą oraz ze społecznościami 

lokalnymi i międzynarodowymi. 

 

Systemy Studenckiego Wsparcia Rówieśniczego 

W ramach zorganizowanych systemów wsparcia rówieśniczego istnieją 

m.in.: 
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 Program Kumpel (Best Buddy, Older brother/Older sister; Student 

Mentor) - Studenci drugiego i wyższych roczników są 

odpowiedzialni za dbanie o młodszych kolegów, zwłaszcza 

w pierwszych tygodniach roku akademickiego. Na niektórych 

uczelniach system Kumpel obejmuje wszystkie lata studiów  

(za wyjątkiem ostatniego roku) - każdy student ma "Kumpla" z 

wyższego roku. 

 Tutor Rówieśnik (Peer Tutor) – studenci udzielają akademickiego 

tutoringu kolegom z niższych lat studiów, 

 Doradztwo Rówieśnicze (Peer Counselling) – studenci przeszkoleni 

w zakresie udzielania podstawowej pomocy psychologicznej 

pomagają innym studentom wymagającym wsparcia 

emocjonalnego. Doradcy ci działają zazwyczaj w ramach UCS. 

 

Kanały i Formy Wsparcia 

Wspomniani wcześniej pracownicy uniwersytetu, członkowie organizacji 

studenckich i biura/agencje ściśle współpracują ze sobą, tworząc gęstą sieć 

wsparcia. Wsparcie to organizowane jest za pośrednictwem różnych 

kanałów, w tym: 

 osobistego kontaktu z konkretną osobą (osobiste spotkania, 

rozmowy telefoniczne, e-mail, czat, video konferencje, fora 

internetowe) 

 imprez grupowych (np. Dni Adaptacyjnych, pikników) 

 spotkań grupowych (np. warsztatów, dni otwartych) 

 przyjaznych dla użytkownika stron internetowych zawierających 

wyczerpujące informacje na temat uniwersytetu, obiektów 

uczelnianych, kraju przyjmującego i miasta, warunków życia, 

służby zdrowia, życia studenckiego itp. 

 sekcji strony internetowej mającej na celu udzielanie odpowiedzi 

na często zadawane pytania (FAQ – frequently asked questions) 

 biuletynu promującego aktualne wydarzenia na uniwersytecie 

 mediów społecznościowych (zwłaszcza Facebooka, Twittera i 

Instagramu) 

 ulotek, broszur, przewodników, materiałów samopomocowych 

(wydrukowanych i dostępnych online w formacie pdf) 

 materiałów video o uniwersytecie i kraju. 
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1. WSPARCIE INFORMACYJNE 

1.1. Informacje dostępne przed i po przyjeździe 

Zapewnienie szczegółowych informacji dla potencjalnych studentów na 

temat uczelni i procesu rekrutacji jest zadaniem bardzo poważnie 

traktowanym przez uczelnie wyższe. 

Wiele uniwersytetów ma pracowników odpowiedzialnych za promocję 

uczelni za granicą. Na przykład, Uniwersytet Yale deleguje niektórych 

pracowników do różnych regionów świata, aby wypromować uniwersytet, 

dostarczyć informacji, przeprowadzać rozmowy z kandydatami, rozwijać 

stosunki partnerskie i budować sieć absolwentów. 

 

Rodzaje Informacji 

Większość analizowanych w raporcie uniwersytetów zapewnia bardzo 

szczegółowe i wysoce dostępne informacje dla swoich zagranicznych 

studentów. Większość z nich ma specjalne strony internetowe, które 

zawierają wszystkie istotne informacje (patrz: Tabela 1). Ogólnie rzecz 

biorąc, informacje te pozwalają przyszłym studentom na uzyskanie wiedzy 

na temat studiowania na danym uniwersytecie. Mogą być one także 

przydatne w trakcie studiów. 

Przykład przyjaznego wprowadzenia do New Haven (Uniwersytet Yale) 

“Dla rodzin z dziećmi, New Haven i okolice mają wiele do zaoferowania. Oprócz szkół publicznych 
i prywatnych o wysokim poziomie nauczania oraz dużej ilości żłobków, rodzice odnajdą ogromną liczbę 
atrakcji dla dzieci w każdym wieku, w tym: miejsca do zabaw wewnątrz i na świeżym powietrzu, sale 
sportowe dla dzieci, zajęcia pozalekcyjne i szkoły letnie, zajęcia muzyczne i plastyczne, szkoły językowe, 
zajęcia muzealne, biblioteczne i wiele więcej. Możliwości rekreacji dla rodzin obejmują: parki do 
piknikowania i zajęcia na wolnym powietrzu, szlaki wspinaczkowe, plaże, ogrody zoologiczne, rezerwaty 
przyrody, sporty zimowe, takie jak jazda na sankach i łyżwach, akwaria oraz koncerty i teatry 
dostosowane dla całej rodziny. Bez względu na Twój budżet i zainteresowania, znajdzie się coś, aby 
utrzymać Twoją rodzinę aktywną i zaangażowaną oraz cieszyć się New Haven!” 

http://www.yale.edu/oiss/life/practical/f 

 

Dostarczenie Informacji  

Uczelnie dostarczają aktualnych i dokładnych informacji na temat kwestii 

istotnych dla przyszłych studentów. Przydatne informacje kontaktowe 

dostępne są na stronach internetowych, co pozwala kandydatom 

na wyjaśnienie dodatkowych lub szczegółowych kwestii. Zdjęcia członków 

personelu są często zamieszczone przy danych kontaktowych. 

Informacje ogólne oraz związane z uniwersytetem przedstawione są 

na stronach internetowych, portalach społecznościowych i portalach 

publikujących filmy (YouTube, Vimeo). Powszechne są również atrakcyjne 

krótkie filmy ze studentami opisującymi swoje doświadczenia ze studiów na 

danej uczelni (Rysunek 3) oraz z absolwentami opowiadającymi o studiach i 

http://www.yale.edu/oiss/life/practical/f


18  Project SUPP 

karierze.i Pojawiają się również wykłady wideo, wirtualne wycieczki po 

kampusie i wiele innych przydatnych informacji, które przedstawione są w 

sposób profesjonalny, ciekawy i dowcipny. 

Większość wydziałów ma nieformalne grupy i fora na Facebooku, 

gdzie potencjalni studenci mogą poznawać się nawzajem, dzielić się 

informacjami, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Pracownicy 

dziekanatu mogą obserwować te grupy w celu dalszego wyjaśnienia spraw 

dotyczących studentów oraz w celu analizy najczęściej pojawiających się 

obaw i pytań. Tym samym mogą oni zapewnić lepsze wyjaśnienia na 

oficjalnych stronach internetowych uczelni. Obecnie większość 

uniwersytetów korzysta również z mediów społecznościowych do 

promowania kampusu poprzez zdjęcia i filmy (np. Instagram i Pinterest) 

oraz z  microbloggingu (np. Twitter).  

Oprócz stron internetowych i mediów społecznościowych, informacje 

przekazywane są również na ulotkach i broszurach, które rozdawane są  

w trakcie spotkań w różnych instytucjach międzynarodowych. Wiele 

uniwersytetów zapewnia obszerne materiały, ale często studenci są 

przytłoczeni ilością przekazywanych im w tym czasie informacji.  

Z tego powodu niektóre instytucje dostarczają informacje stopniowo:  

w trakcie procesu aplikacyjnego, przy przyjęciu, podczas rejestracji, a 

potem przez cały okres studiów. 

 

Rysunek 3. Ściana twarzy, Uniwersytet Oxford – Studenci Opwiadający O Różnych Aspektach 
Ich Życia Studenckiego (http://www.ox.ac.uk/admissions/undergraduate/why-oxford/wall-of-
faces)  

                                                           
i Przykładem filmów zapewnianych przez uniwersytety są np. film przygotowane przez absolwentów Uniwersytetu Medycznego we 
Wrocławiu - film dotyczył ich edukacji medycznej w Polsce (https://vimeo.com/108642501) oraz filmy prezentujące różne 
codzienne sytuacje (w tym film z odgrywaniem ról, np. jak założyć konto w banku) na Uniwersytecie Nottingham 
(https://www.nottingham.ac.uk/studywithus/international-applicants/scholarships-fees-and-finance/bank-accounts.aspx).  
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Tabela 1. Informacje dla studentów pierwszego roku dostępne na stronach internetowych 
uczelni 

Informacje na 
temat kraju i 
miasta 

Historia, kultura, znani ludzie, święta narodowe 
System prawny, kurs wymiany walut, przeciętne warunki pogodowe 
Opisy, mapy i aplikacje miasta 
Życie studenckie, miejsca polecane przez studentów

ii
 

Ogólne informacje 
o uczelni 

Historia i tradycja Uniwersytetu 
Rankingi, statystyki dotyczące liczby studentów zagranicznych, 
Galerie zdjęć, filmy promocyjne 
Pakiet informacyjny dla nowych studentów przyjeżdżających 
Lista instytucji, z którymi uczelnia współpracuje na zasadzie umów naukowych 
i edukacyjnych oraz oficjalnych kontraktów

iii
 

Linki do dołączenia do grup na Facebooku dla przyjeżdżających studentów
iv
 

Przyjęcie na studia Wymagania dotyczące rejestracji i wymagań egzaminacyjnych, lista ważnych dat 
dla nowych i obecnych studentów, organizacji roku akademickiego, czesne 
Harmonogram Dni Adaptacyjnych dostępny co najmniej na miesiąc przed 
rozpoczęciem roku akademickiego 
Plan zajęć, listy podręczników dla wszystkich studentów 
Informacje o systemie kształcenia i oceniania oraz wskazówki co do studiowania  

Poruszanie się po 
uczelni 

Wirtualne wycieczki
v
, szczegółowa mapa kampusu

vi
 

Przykłady 
sukcesów 

Pisemna informacja o karierach absolwentów, filmy z wywiadami,  
Dane na temat wyników USMLE i NBME 

Kwestie formalne 
i prawne 

Wsparcie oraz informacje na temat wiz i zezwoleń na pobyt 
Pozwolenie na pracę, możliwości pracy na i poza kampusem 
Informacje dotyczące podatków 
Wykroczenia drogowe i inne (na przykład przepisy dotyczące spożywania alkoholu 
w miejscach publicznych) 
Porady na temat, kiedy należy posiadać paszport i jak ubiegać się o inne 
dokumenty (legitymacja studencka, prawo jazdy itd.) 

Bezpieczeństwo Ważne numery kontaktowe, instrukcje co zrobić w przypadku kradzieży lub ataku 
Jak uniknąć niebezpiecznych sytuacji, informacje o chuliganach (np. nie nosić 
koszulki drużyny przeciwnej)

 vii
, Niebezpieczne dzielnice miasta 

Finanse Wsparcie finansowe w trakcie studiów: możliwości, regulacje, instytucje, 
pracownicy administracyjni, którzy zajmują się sprawami finansowymi studentów 
Bankowość, karty kredytowe i debetowe, przelewy 

Telefony 
komórkowe 
i Internet  

Telefony komórkowe: dostępne sieci komórkowe oraz rodzaje 
kontraktów(prepaid, umowy), dokumenty niezbędne do podpisania umowy z 
operatorem sieci, pytania odnośnie wyboru operatora sieci 
E-mail i Internet: wifi na uczelni i w akademikach, osoby kontaktowe w razie 
problemów, możliwości podłączenia do Internetu poza kampusem (w domu i na 
terenie miasta) - instrukcje dotyczące podpisywanych umów 

Życie codzienne Transport publiczny: ceny, rodzaje biletów, gdzie kupić bilety itp. 
Rodziny: opieka nad dzieckiem, szkolnictwo prywatne i publiczne, muzea, parki 
rozrywki itd. 
Opieka zdrowotna i ubezpieczenie zdrowotne, kontakty do klinik uniwersyteckich 
Sklepy i restauracje: szczegółowe informacje takie jak lista supermarketów, 
targów, na temat wymiany szklanych butelek, restauracje, puby i wiele innych np. 
uniwersytecki targ wymiany "towarów używanych"  

                                                           
ii http://www.ox.ac.uk/sites/files/oxford/field/field_document/Oxford_life_UGP_2016.pdf  
iii http://www.ump.edu.pl/index.php?strona=1_1673_1366874959&department=1&am=1673  
iv https://pums.ump.edu.pl/facebook-group-for-incoming-students-20152016/ 
v http://admissions.yale.edu/virtual-tour 
vi http://pums.ump.edu.pl/admission/incoming-students-20152016/orientation-map/ 
vii np. Jeśli ktoś Cię zaczepia, żąda Twoich pieniędzy lub Twojej własności, straszy że Ci zrobi krzywdę, nie opieraj się. Daj mu to, 

o co prosi i natychmiast zgłoś incydent na policję. Nie zostawiaj wartościowych przedmiotów widocznych w samochodzie. Nie 
zostawiaj swoich książek, plecaka, torebki lub innych wartościowych przedmiotów bez nadzoru w jakimkolwiek miejscu, w tym w 
bibliotece lub biurze (http://www.yale.edu/oiss/life/practical/safety/yale.html). 

http://www.ox.ac.uk/sites/files/oxford/field/field_document/Oxford_life_UGP_2016.pdf
http://www.ump.edu.pl/index.php?strona=1_1673_1366874959&department=1&am=1673
https://pums.ump.edu.pl/facebook-group-for-incoming-students-20152016/
http://admissions.yale.edu/virtual-tour
http://pums.ump.edu.pl/admission/incoming-students-20152016/orientation-map/
http://www.yale.edu/oiss/life/practical/safety/yale.html
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1.2. Informacje dostępne w trakcie studiów 

Koordynacja 

Wsparcie informacyjne podczas studiów zapewniane jest studentom 

zagranicznym przez Biuro Współpracy z Zagranicą, dziekanaty (lub podobne 

struktury), jednostki naukowe i dydaktyczne oraz organizacje studenckie. 

Zazwyczaj istnieje jedna jednostka koordynująca odpowiedzialna  

za przekazywanie studentom wszelkich informacji. Może to mieć szczególne 

znaczenie w przypadku nieanglojęzycznych uczelni, na których niektórzy 

pracownicy administracji nie mówią po angielsku. W tym przypadku, 

obecność jednego punktu kontaktowego jest szczególnie pomocna.  

CIAO & HELLO na Sapienza – Uniwersytecie Rzymskim 1 

CIAO - Informacje, Powitanie i Centrum Orientacji 

Centrum CIAO jest prowadzone przez 22 wolontariuszy ogólnokrajowych działań na rzecz społeczności 
lokalnej i 160 studentów, którzy mają umowy polegające na połączeniu studiowania z pracą na uczelni. 
Centrum udziela informacji w takich dziedzinach, jak rejestracja i zapisy, godziny pracy różnych biur i 
obiektów, korzystanie z systemu informatycznego uczelni, procedury administracyjne oraz promuje 
działania kulturalne i społeczne. 

HELLO biuro powitalne 

HELLO jest kompleksowym „biurem powitalnym" dla wszystkich zagranicznych studentów we 
wszystkich sprawach nie akademickich. W biurze pracują ludzie z biura współpracy zagranicą, biura ds. 
zagranicznych studentów, biura Erasmus, a także zagraniczni studentci w tym ci, dla których angielski 
jest językiem ojczystym. 

Strony internetowe dla zagranicznych studentów zawierające różne 

informacje zaprezentowano w Tabeli 2.  

 

Przewodniki Dotyczące Kwestii Życia Codziennego 

Wiele uniwersytetów przygotowało specjalne przewodniki, obejmujące 

zagadnienia dotyczące kwestii życia codziennego, takie jak: zakupy, 

transport publiczny, służba zdrowia, kwestie bezpieczeństwa, naprawy itp. 

Przewodniki są często przygotowane we współpracy z innymi studentami, 

którzy dostarczają użytecznych informacji na podstawie własnego 

doświadczenia. 

 

Nieformalna Wymiana Informacji 

Informacje mogą być wymieniane między studentami nieformalnie. Gdy 

studenci dobrze integrują się na uniwersytecie, zapewniona jest możliwość 

łatwej i naturalnej wymiany informacji między studentami. 

W celu wzmocnienia wzajemnych relacji wśród przyszłych i obecnych 

studentów tworzy się grupy na Facebook, Yahoo czy Google. Inicjatywa 

może być wspierana przez Biuro Współpracy z Zagranicą lub inne 

organizacje studenckie. Wiele Biur zatrudnia bardziej doświadczonych 

studentów, aby uczynić proces integracji łatwiejszym.  
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Tabela 2. Informacje dla studentów dostępne na stronach internetowych uczelni 

Informacja Komentarz 

Ogólne informacje o 
uczelni 

Prezentacja władz wydziałów i nazwisk pracowników dziekanatu wraz ze 
zdjęciami 
Dane kontaktowe z mapami i wskazówkami, 
Godziny pracy 

Kwestie formalne Wymagania związane z ukończeniem studiów
viii

 
Informacje dla absolwentów, uprawomocnienie dyplomu 
Staż/uzyskanie pozwolenia 
Książki pamiątkowe dla absolwentów 

Metody nauczania, 
e-platforma, wirtualne 
biuro dziekana 

Są one ważne ze względu na duże różnice w metodach nauczania na 
całym świecie. 
Wiąże się to zarówno z różnicami kulturowymi (np. zachodni vs. azjatycki 
styl studiowania) i różnicami programowymi jak i z wykorzystywanymi 
narzędziami administracyjnymi  

Rozwój akademicki Opis kursów
ix
 

Możliwość udziału w badaniach - koła naukowe, informacje kontaktowe, 
zaproszenia do badań

x
 

Fakultety odbywane poza uniwersytetem
xi
 

Wyczerpujący opis egzaminowania NBME
xii

  
Lista instytucji, które współpracują z uczelnią poprzez umowy naukowe 
i edukacyjne oraz oficjalne kontrakty 
Kursy językowe 

Poruszanie się po 
kampusie i mieście 

Poczta (godziny otwarcia, adresy),  
Biblioteki,  
Posiłki i restauracje studenckie,  
Darmowe Wi-Fi w mieście,  
Służba zdrowia i telefony alarmowe,  
Transport publiczny,  
Podróżowanie po kraju 

Życie studenckie Informacje na temat imprez, spotkań, studenckie grupy mailingowe 
i newslettery 
Koła i stowarzyszenia studenckie - kontakty, adresy i strony internetowe

xiii
  

Centrum Pomocy Studentom - z którym biurem mam rozmawiać?
 xiv

 

Wolny czas Kultura: kino, teatr, opera, muzea 
Sport i rozrywka: kluby sportowe i obiekty na uniwersytecie i w mieście, 
tereny sportowe na świeżym powietrzu w mieście i kraju 
Imprezy wieczorowe: kluby, bary, puby, restauracje  

Poradnia i Usługi 
psychologiczne 

Informacje ogólne i osoby kontaktowe
xv

, 
Linki i strony internetowe do uniwersyteckiej poradni i usług 
psychologicznych 

 

  

                                                           
viii  https://pums.ump.edu.pl/guidelines-for-completing-the-graduation-requirements-for-4md-students/  
ix  https://pums.ump.edu.pl/programs/4-year-md-program/description-of-medical-courses/  
x  https://pums.ump.edu.pl/about/student-information/research-opportunities-at-pums/ 
xi  https://pums.ump.edu.pl/programs/4-year-md-program/electives/  
xii  https://pums.ump.edu.pl/programs/4-year-md-program/nbme-exams/  
xiii  https://pums.ump.edu.pl/about/student-information/student-organizations/  
xiv  https://pums.ump.edu.pl/about/student-information/  
xv  https://pums.ump.edu.pl/about/student-information/counseling-and-psychological-services-caps/ 
 http://www.counselling.cam.ac.uk 
 http://www.ox.ac.uk/admissions/undergraduate/why-oxford/support-and-wellbeing/health-and-welfare 

https://pums.ump.edu.pl/guidelines-for-completing-the-graduation-requirements-for-4md-students/
https://pums.ump.edu.pl/programs/4-year-md-program/description-of-medical-courses/
https://pums.ump.edu.pl/about/student-information/research-opportunities-at-pums/
https://pums.ump.edu.pl/programs/4-year-md-program/electives/
https://pums.ump.edu.pl/programs/4-year-md-program/nbme-exams/
https://pums.ump.edu.pl/about/student-information/student-organizations/
https://pums.ump.edu.pl/about/student-information/
https://pums.ump.edu.pl/about/student-information/counseling-and-psychological-services-caps/
http://www.counselling.cam.ac.uk/
http://www.ox.ac.uk/admissions/undergraduate/why-oxford/support-and-wellbeing/health-and-welfare
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2. ADAPTACJA KULTUROWA I INTEGRACJA 

Kursy Językowe, Kursy Przygotowawcze i Imprezy Kulturalne 

Wiele uczelni organizuje Letnie kursy językowe na różnych poziomach lub 

kursy przygotowawcze koncentrujące się konkretnym kierunku studiów (np. 

np. medycynie2). Kursy służą często integracji studentów zagranicznych, a 

także integracji między studentami zagranicznymi i krajowymi, ponieważ 

działania międzykulturowe są częścią programu nauczania. Te wydarzenia 

integracyjne i związane z adaptacją kulturową często obejmują: 

 gry miejskie 

 wycieczki do muzeów 

 wycieczki poza miasto 

 prace dla społeczności 

 lekcje gotowania – promocja tradycyjnej kuchni  

 wydarzenia kulturalne - kino, teatr itp.  

Według chińskich badań przeprowadzonych przez Luo et al. (2014) 

główne czynniki wpływające na integrację studentów krajowych 

i zagranicznych to: bariera językowa, organizacja systemu edukacji i różne 

zwyczaje. Wydaje się, że im większe wsparcie społeczne zapewniane jest 

studentom, tym większa integracja.3  

Program dla Zagranicznych Studentów Pierwszego Roku (The Freshman International 
Program -FIP) na Uniwersytecie Harvarda  

FIP jest sponsorowany przez Społeczność Zagranicznych Studentów Harvarda i Woodbridge. Służy on 
zarówno obywatelom amerykańskim jak i zagranicznym studentom, którzy nie mają doświadczenia 
z systemem szkolnictwa w USA. FIP jest poprzedzony programem adaptacyjnym na uczelni dla 
wszystkich nowych studentów i zaznajamia ich z amerykańską kulturą i niektórymi aspektami 
szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych i na Harvardzie. Pracownicy administracji uczelni, kadra 
akademicka i studenci wyższych roczników pomagają zorganizować sesje adaptacyjne. 

Zaproszenia na FIP są wysyłane do kwalifikujących się studentów na wiosnę, wraz z listami 
informującymi o przyjęciu na studia. Osoby przyjęte wcześniej również otrzymują zaproszenie na 
wiosnę. Udział w FIP jest dobrowolny. Jednak uczestnicy poprzednich edycji uważają, że FIP jest 
bezcennym wprowadzeniem na Harvard, zwłaszcza dla osób z brakiem lub z małym doświadczeniem 
dotyczącym studiowania w Stanach Zjednoczonych. Jeden z uczestników napisał: 

Jak dotąd, FIP był zdecydowanie punktem zwrotnym na moim pierwszym roku studiów. Udział w FIP 
sprawił, że poczułem się o wiele bardziej pewny podczas moich zajęć na Harvardzie, ponieważ miałem 
wstępne wprowadzenie do wszystkiego. W FIP poznałem mnóstwo przyjaciół. Polecam FIP wszystkim 
studentom! 

Sesje FIP obejmują życie studenckie i życie akademickie, jak również ważne informacje na temat 
imigracji, podatków i miejsc pracy dla studentów, dla których jest to istotne. Uczestnicy FIP mają 
mnóstwo czasu na poznanie się ze sobą i swoimi przewodnikami (studentami), a także odkrywanie 
Harvardu, Cambridge i Bostonu. Nie ma opłaty za udział w FIP. Studenci są zakwaterowywani w Weld 
Hall, Harvard Yard, na czas trwania FIP, a następnie przenoszą się do stałego miejsca zamieszkania na 
rok akademicki. Większość posiłków jest zapewnionych, ale studenci muszą przywieźć własną pościel. 
Studenci muszą także mieć swoje własne rzeczy na rok akademicki. 

http://hio.harvard.edu/freshman-international-program  

http://hio.harvard.edu/freshman-international-program
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Programy Adaptacyjne  

Dni adaptacyjne są jedną z najpowszechniejszych praktyk oferowanych 

w celu adaptacji na uniwersytecie. Są one organizowane dla nowych 

studentów na początku roku akademickiego. Głównym celem jest 

przywitanie studentów na uczelni, pomoc w zaadaptowaniu się, dostarczenie 

istotnych informacji związanych z ich studiami1 i co najważniejsze, 

wspomaganie w integracji w nowym środowisku akademickim. 

W większości przypadków, Dni Adaptacyjne organizowane są przez 

Biuro Współpracy z Zagranicą. Czasami są one organizowane (lub 

współorganizowane) przez stowarzyszenia lub związki studenckie, 

pracowników wydziałów oraz pracowników z poszczególnych jednostek 

wsparcia lub obiektów w obrębie uczelni, takich jak biblioteka, centrum 

językowe, czy ośrodki zdrowia.  

 Przykłady zajęć często włączanych do programu adaptacyjnego 

przedstawiono w Tabeli 3. Tabela 4 przedstawia praktyczne informacje na 

temat sposobów organizowania dni adaptacyjnych. 

 

Tabela 3. Wydarzenia podczas Dni Adaptacyjnych 

Poznajemy kraj/miasto Poznajemy uniwersytet  Poznajemy innych ludzi 

Wycieczki poza kampus 
z pracownikami Biura 
Współpracy z Zagranicą, 
studentami wyższych roczników, 
studentami krajowymi, 
Najlepszymi Kumplami lub 
przewodnikami turystycznymi 
(spacery po mieście, 
jednodniowe wycieczki 
autobusowe do regionu, 
wyjazdy sportowe - kajakowe, 
wycieczki piesze) 

Porady na temat: 

- pomoc finansowa 
- procedura rejestracji 

zagranicznych studentów  
- parkingi 
- transport publiczny 
- studenckie konta bankowe 
- biblioteki w mieście 
- opieka dla dzieci 
- mieszkalnictwo 
- usługi związane z pracą 
- technologie  

Wycieczki po kampusie 

Sesje powitalne z władzami 
uniwersytetu, pracownikami 
administracji, kadrą akademicką 

Prezentacje systemu oceniania 
i modelu nauczania w kraju 
przyjmującym 

Wprowadzenie do intranetu 
uczelni (rezerwacja kursów, 
uzyskanie dostępu do materiałów 
do nauki itp.) 

Informacje o usługach dostępnych 
na uniwersytecie 

Warsztaty umiejętności 
studiowania (kursy dotyczące 
efektywnego uczenia się 
i metodologii) 

Prezentacja kół studenckich 
i stowarzyszeń 

Sesje FAQ dla studentów 
i rodziców 

Gry miejskie 

Gry miejskie na terenie 
kampusu 

Gry integracyjne i budowania 
zespołu 

Moderowane wyjazdy 
(wycieczki piesze, spływy 
kajakowe, wędkowanie, 
żeglowanie, zwiedzanie) 

Imprezy 

Wycieczki po pubach 

Noce filmowe na kampusie 

Noce quizów 
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Tabela 4. Praktyczne aspekty organizacji Dni Adaptacyjnych  

 Są dobrze przygotowane, wszystkie wydarzenia są potwierdzone 

 Jedno biuro koordynujące organizację Dni Adaptacyjnych 

 W organizację Dni Adaptacyjnych są zaangażowani studenci zagraniczni lub krajowi 

 Rozpoczęcie przyjmowania wolontariuszy rozpoczyna się wczesną wiosną  

 Istnieje powszechne uznanie znaczenia adaptacji podzielane przez wszystkie zaangażowane strony - 
władze uczelniane, pracowników administracji, pracowników naukowych, organizacje studenckie 
i wolontariuszy  

 Wszystkie wydarzenia podczas Dni Adaptacyjnych" są zabawne i serdeczne - bez względu na to czy 
jest to powitanie przez Rektora czy wycieczka do lasu. Głównym celem jest budowanie poczucia 
wspólnoty i pewności siebie (czuć się jak w domu) 

 Wydarzenia są nieformalne 

 Przemawiający otrzymują wytyczne dotyczące wystąpień (rodzaj imprezy – nieoficjalna lub 
oficjalna, czego się spodziewać - ile mają czasu, jakie szczegóły powinny być włączone itp.) 

 Przed odjazdem organizowane są spotkania w mediach społecznościowych/Skype 

 W ciągu dnia powtarzane są różne części programu , tak aby wszyscy studenci mieli okazję w nich 
uczestniczyć 

 Sesje informacyjne są dostępne za pośrednictwem podcastów na stronie internetowej 
uniwersytetu 

 Program jest rozszerzony na kilka pierwszych tygodni - wydarzenia Adaptacyjne/integracyjne 
odbywają się w godzinach wieczornych po wykładach oraz w weekendy 

 Dni Adaptacyjne są powtarzane na początku każdego semestru (dla studentów z wymiany, którzy 
przyjeżdżają w ciągu roku akademickiego). 

 

 
Rysunek 4. Film promocyjny z Dni Adaptacyjnych 2014 dla zagranicznych studentów 
Uniwersytetu Yale (https://www.youtube.com/watch?v=S80ErmgZUec) 

 Dni Adaptacyjne to doskonały sposób integracji wśród studentów, 

poznania się nawzajem oraz tworzenia nowych przyjaźni. Dni Adaptacyjne 

są często zakończone prezentacją wideo z wydarzeń z ostatniego tygodnia. 

Może to być użyte na stronie internetowej w celu promocji Dni 

Adaptacyjnych i uniwersytetu (Rysunek 4). 

Program adaptacyjny odbywa się bezpośrednio przed rozpoczęciem 

roku akademickiego i jest to doskonała okazja, aby wypełnić wszystkie 

formalności, takie jak rejestracja, rekrutacja, jak również odebranie 

https://www.youtube.com/watch?v=S80ErmgZUec
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legitymacji studenckiej oraz karty bibliotecznej. Studenci na początku 

programu otrzymują wszystkie niezbędne materiały oraz dokumenty, które 

wypełniają z pomocą pracowników uniwersytetu lub starszych studentów. 

Celem jest przygotowanie studentów po programie adaptacyjnym na pełne 

zanurzenie się w studiowaniu. 1  

 Doświadczenia Guido Carli Free International University for Social 

Studies (LUISS Guido Carl) we Włoszech, pokazują, że studenci, którzy nie 

biorą udziału w programach adaptacyjnych integrują się wolniej i gorzej, niż 

ci, którzy brali udział w programie. Z tego powodu LUISS Guido Carli 

organizuje dodatkowy program adaptacji dla studentów, którzy przyjeżdżają 

później. 1 

 

Integracja w Trakcie Roku Akademickiego 

W programie adaptacyjnym organizowane są wydarzenia, które motywują 

do zaangażowania międzynarodowego w trakcie roku akademickiego. 

Praktyki i wydarzenia mające na celu wzrost adaptacji kulturowej 

i integracji studentów zagranicznych są przedstawione w Tabeli 5.  

Tabela 5. Praktyki w celu zwiększenia adaptacji kulturowej i integracji studentów zagranicznych 

Praktyki Komentarze 

Mieszane kwaterowanie zagranicznych 
i krajowych studentów 

Studenci spędzają razem czas na co dzień (np. wspólnie 
gotują, uczą się, wychodzą razem) 

Imprezy o tematyce międzynarodowej Studenci przynoszą jedzenie z ich kraju pochodzenia 

Imprezy o tematyce narodowej Wydarzenie z prezentacjami poszczególnych pojedynczych 
krajów 

Obchody różnych świąt narodowych 
lub religijnych 

np. Święto Dziękczynienia, Diwali 

Wieczory Tandemowe Studenci spotykają się z różnymi ludźmi w celu wymiany 
umiejętności językowych 

Grupy zajęciowe składające się ze 
studentów zagranicznych i krajowych 

Studenci różnych narodowości współpracują ze sobą; udział 
studentów krajowych w programach w języku angielskim 
poprawia poziom integracji studentów z zagranicy. 

Szkolenie kulturowe online 
 

Szkolenia na temat kultury dostępne online dla 
przyjeżdżających studentów  

Lokalne organizacje studenckie Przyjeżdżający studenci mogą dołączyć do organizacji 
studenckich lub instytucji 

Uniwersytet + organizacje studenckie  Niektóre uczelnie współpracują z organizacjami studenckimi 
zaangażowanymi we wspieranie mobilności studentów. 
Organizacje te mają często charakter międzynarodowy 
i organizują projekty wraz z kolegami z zagranicy 

Kursy językowe Szczególnie dla osób zainteresowanych studiowaniem w 
jakimś konkretnym kraju (studenci mogą zdobyć w ten 
sposób kieszonkowe) 

Angażowanie całej społeczności 
akademickiej 

Działania międzykulturowe dla przyjeżdżających studentów, 
wykładowców i pracowników administracyjnych 

Noce quizów i konkursy Zabawne noce quizów i konkursy dla krajowych 
i zagranicznych studentów 

Praca charytatywna  Zorganizowana działalność charytatywna, w której krajowi 
i zagraniczni studenci współpracują 
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Aktywności związane z adaptacją kulturową i integracją na wybranych uczelniach1 

“Przyjaciele Erasmusa”  

- samodzielnie zorganizowana społeczność obywateli Berlina, 

- przede wszystkim ludzie, którzy są już na emeryturze lub bez pracy, ale są zainteresowani 
kontaktem z młodymi ludźmi z całej Europy 

- studenci Erasmusa mogą uczestniczyć w różnych działaniach, jak odwiedzanie galerii sztuki 
w Berlinie,  

- krótkie wycieczki na obrzeża Berlina 

- udział 119 uczniów przyjeżdżających. 

Aktywności w społeczności lokalnej 

- zagraniczni studenci są zaangażowania w wolontariat 
Uniwersytet Medyczny Charite w Berlinie, Niemcy 

Program KUSTOS  

- praktyczne techniki i metody studiowania jako dodatek do budowania kompetencji 
międzykulturowych. 

- 300 uczestników 

- obejmuje doktorantów i magistrantów, młodych pracowników i asystentów studentów 

- kursy na temat: 

 jak studiować w Niemczech 

 świadomość i umiejętności międzykulturowe 

- program został nagrodzony przez niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 

Uniwersytet Humboldt w Berlinie, Niemcy 

Seminaria 

- seminaria wprowadzające do życia politycznego i społecznego Włoch oraz historii najnowszej 
w kontekście porównawczym 

Wycieczki 

- regularne wycieczki prowadzone w języku włoskim i angielskim 

- bezpłatne dla studentów zagranicznych 
Uniwersytet w Trento, Włochy 

Dzień Międzynarodowy 

- zagraniczni studenci dzielą się tradycyjną kuchnią z kraju pochodzenia  

- święta w innych krajach są zaznaczone w kalendarzu akademickim 
Duński VIA University College 

Imprezy związane ze świętami narodowymi  

- np. Święto Dziękczynienia, Dzień Norweski, Chiński Nowy Rok 
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 

Klub międzynarodowy & Kulturplaner 

- dyskusje historyczne i polityczne, wycieczki terenowe, wyjścia do teatru, muzeum, na koncerty, 

- rynek językowy  

- Punkt Informacyjny, otwarty w każdy dzień tygodnia przez 3-4 godziny 

- usługi wizowe dla studentów w każdą środę 

Uniwersytet Humboldt w Berlinie, Niemcy 

 

Bariera językowa 

Ze względu na bariery językowe, uczestnictwo w zajęciach wykładanych 

w obcym języku może być wyzwaniem. Studenci mogą mieć trudności 

w wypełnianiu poleceń, braniu udziału w dyskusjach lub zrozumieniu 

http://www.charite.de/
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procedur i wskazówek. Studenci zagraniczni mogą mieć również problem 

w komunikacji z kolegami i pracownikami administracyjnymi w różnych 

jednostkach uczelni, z orientacją w informacjach dostępnych poza Biurem 

Współpracy z Zagranicą i ze spełnianiem formalności. Większość uczelni 

sprawdza poziom zaawansowania umiejętności językowych, jednak wyniki 

egzaminu nie zawsze są predyktorem akademickich umiejętności 

językowych. 

 W większości analizowanych uczelni, zajęcia językowe (języka 

lokalnego i angielskiego jako drugiego języka) są realizowane jako 

obowiązkowy program nauczania dla wszystkich studentów, bez względu na 

to, czy zajęcia prowadzone są w języku angielskim czy w języku lokalnym. 

 Jednym z koszto-efektywnych rozwiązań mających na celu radzenie 

sobie z barierą językową przez studentów zagranicznych jest również 

współpraca z pomocnikami studentów student helpers (usługi płatne) lub 

Najlepszym Kumplem (często bezpłatne), którzy towarzyszą studentom 

w biurach, gdzie nie mówi się w języku angielskim. 

 

Edukacja Medyczna i Język 

Edukacja medyczna dla studentów zagranicznych ma własną specyfikę, 

ponieważ wiąże się z komunikacją z pacjentami, którzy mówią w ich języku 

ojczystym. Fakt ten łączy się z potrzebą nauki przynajmniej podstaw języka 

ojczystego pacjentów.   

Istnieje wiele inicjatyw, które mogą być przydatne dla wszystkich 

studentów zagranicznych. Jedną z nich jest Medycy w Ruchu ”Medics on the 

Move” (http://www.medicsmove.eu/), która działa poprzez stronę 

internetową na której zamieszczono zwroty medyczne w języku angielskim, 

tłumaczone na wiele języków. Projekt jest promowany za pomocą filmów, 

obrazujących z jakimi problemami mogą spotkać się studenci medycyny. 

Bardzo ważne jest również odbycie treningu kompetencji kulturowych 

przez studentów medycyny ponieważ różnice kulturowe w relacjach między 

lekarzami a pacjentami mogą różnić się między różnymi kulturami.  

 

http://www.medicsmove.eu/
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3. WSPARCIE EMOCJONALNE 

Studiowanie za granicą może być emocjonalnie trudnym przeżyciem 

zarówno dla studentów, jak i ich rodziców. Szczegółowe, aktualne, 

przyjazne i pokrzepiające informacje dostępne na stronach internetowych 

uczelni dodają otuchy. Służą one nie tylko jako wsparcie informacyjne ale 

również emocjonalne, ponieważ kontakt z uczelnią jest łatwy. Studenci 

zagraniczni i ich rodzice mogą również korzystać ze strony internetowej 

Uniwersyteckiej Poradni Psychologicznej (University Counselling Services - 

UCS) jako źródła wsparcia emocjonalnego oraz z materiałów 

samopomocowych. 

Podczas studiów, studenci mogą mieć dostęp do: UCS, studenckich 

telefonów zaufania, wsparcia online i poprzez "nowe media", materiałów 

samopomocowych, tutorów i wsparcia rówieśniczego. Wszystkie one są 

wyszczególnione poniżej. 

 

3.1. Uniwersytecka Poradnia Psychologiczna  

UCS jest dostępna dla studentów na większości większych uczelni. Nie 

wszystkie z nich mają specjalne usługi dla studentów zagranicznych, ale 

większość (w krajach anglojęzycznych) ma dodatkową ofertę dotyczącą 

konkretnych problemów, z którymi stykają się ci studenci np.: 

 Trudności w studiowaniu ze względu na barierę językową 

 Trudności w rozumieniu i wyrażaniu siebie w drugim języku 

 Niezgodność pomiędzy tym, czego oczekiwali od Uniwersytetu i tym 

jak jest w rzeczywistości 

 Szok kulturowy 

 Trudności z nawiązywaniem nowych znajomości, poczucie samotności 

i wyizolowania, uczucie niepokoju lub depresji ze względu na różnice 

kulturowe 

 Tęsknota za domem 

 Problemy rodzinne pogarszające się przez pobyt z dala od rodziny 

 Presja spełnienia oczekiwań rodziców 

 Poczucie niemożności rozmawiania z rodziną o ich problemach z 

powodu ich lęku, że może to spowodować niepokój lub trudności w 

domu  

 Dużej wagi problemy polityczne/społeczne i/lub trudności w kraju 

pochodzenia. 

 

Usługi 

Usługi oferowane w UCS obejmują: 
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 Krótkie warsztaty (1-5 spotkań trwających 1,5-2 godzin) zaplanowane 

aby dać studentom możliwość spotkania się i interakcji ze sobą w celu 

pogłębiania przez siebie i innych rozumienia specyficznych tematów, 

takich jak: 

o Zarządzanie Czasem i Unikanie Zwlekania  

o Radzenie Sobie ze Stresem Związanym z Egzaminami 

o Przygotowanie do Egzaminów  

o Rozumienie Lęku i Fobii Społecznych 

o Relaks dla Zdrowia i Dobrego Samopoczucia 

o Odnajdywanie Nowych Początków Kiedy Kończy się Związek 

o Radzenie Sobie z Tęsknotą 

o Samopomoc za pomocą Terapii Poznawczo Behawioralnej 

o Jedzenie i nastrój 

o Asertywność. 

Wszystkie warsztaty obsługują pracownicy UCS.  

 

 Krótkoterminowe grupy terapeutyczne (6 lub 10 spotkań), 

dostosowane do problemów poszczególnych studentów, ale w obrębie 

określonych zagadnień, takich jak:  

o Stres i Relaks 

o Strategie Uczenia się i Motywacja - prokrastynacja, 

koncentracja, zarządzanie czasem, planowanie projektów, 

powtarzanie i czerpanie jak najwięcej z informacji zwrotnych 

o Zrozumienie siebie i Innych oraz Wyrażanie Uczuć - w grupach 

z pisaniem terapeutycznym lub wyrażanie się kreatywnie 

poprzez zajęcia terapeutyczne ze sztuką, 

o Zwiększenie Poczucia Własnej Wartości - grupa pomagająca 

zrozumieć i zwiększyć poczucie własnej wartości, dając okazję 

spotkać się aby wymienić doświadczenia z innymi 

w bezpiecznych i poufnych warunkach  

o Zrozumienie siebie i Nawiązanie Relacji - bezpieczne miejsce 

gdzie można porozmawiać z innymi o swoim życiu i troskach 

oraz uczyć się od innych 

o Ogólny Dobrostan Psychologiczny - grupy dla osób, które 

doświadczają poważnych i trwałych problemów ze zdrowiem 

psychicznym, grupy pomagają im utrzymać w czasie 

równowagę psychiczną i emocjonalną  

o Grupy Uważności 

o Przeżycie utraty rodzica. 

 

 Otwarte doraźne grupy wsparcia (prowadzone przez profesjonalistów 

lub przeszkolonych studentów studiów wyższych stopni), np.:  

o AA i uzależnienie od narkotyków 

o Grupy wsparcia dla osób z chorobą afektywną dwubiegunową  
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o Wsparcie dla Osób ze Skłonnością do Samookaleczenia 

o Zaburzenia Odżywiania 

o LGBT (wsparcie dla lesbijek, gejów, biseksualistów, 

transseksualistów) 

Przykłady warsztatów, grup terapeutycznych i wsparcia świadczone przez różne uczelnie: 

http://www.counselling.cam.ac.uk/studentcouns/studentgroups 

http://www.bristol.ac.uk/student-counselling/services-offered/workshops/  

 Doraźne wizyty – krótkie (20 minutowe) nieumawiane wcześniej 

wizyty: terapeuta wysłuchuje problemów studentów i jeśli to 

konieczne, kieruje studenta na dalsze konsultacje. W przypadku, gdy 

wszyscy terapeuci są zajęci, student może czekać w poczekalni, 

umówić się na spotkanie z doradcą lub porozmawiać z nim 

telefonicznie. 

 Interwencja kryzysowa 

 Poradnia psychologiczna 

 Coaching 

 Psychoterapia (zazwyczaj krótkotrwała) 

o Indywidualna psychoterapia  

o Psychoterapia dla par 

 Konsultacje psychiatryczne 

 Radzenia sobie ze stresem 

 Trening Biofeedback  

 Profilaktyczne badania zdrowia psychicznego (osobiście lub onlinexvi).  

 

Niektóre uniwersytety, na przykład Uniwersytet Cambridge, oferują 

również poradnię psychologiczną i materiały samopomocowe napisane w 

szczególności dla pracowników oraz dla osób na Uczelni, które są 

odpowiedzialne za dobrostan i duchowość. Materiały zawierają wskazówki 

dotyczące dobrostanu: 

 Kierowanie Studentów do Poradni – szczegółowe opisy procesu oraz 

możliwości i oferty UCS  

 Obniżania Ryzyka Samobójstw Wśród Studentów – wskaźniki ryzyka 

i wskazówki co robić 

 Rola Doradcy ds. Zdrowia Psychicznego UCS. 

Inne broszury koncentrujące się bardziej na samych pracownikach 

omawiają:  

 Sposoby Radzenia Sobie ze Stresem w Pracy 

 Uważność 

 Radzenie Sobie z Byciem Singlem 

 Wspieranie Pracowników po Traumatycznych Przeżyciach. 

                                                           
xvi e.g. at Princeton University: http://screening.mentalhealthscreening.org/PRINCETON) 

http://www.counselling.cam.ac.uk/studentcouns/studentgroups
http://www.bristol.ac.uk/student-counselling/services-offered/workshops/
http://screening.mentalhealthscreening.org/PRINCETON
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Przykładowe usługi i broszury dostępne dla pracowników z Uniwersytetu w Cambridge: 

http://www.counselling.cam.ac.uk/staffcouns  

http://www.counselling.cam.ac.uk/staffcouns/leaflets  

 

Zespoły Uniwersyteckiej Poradni Psychologicznej 

W zależności od wielkości uczelni, zespoły UCS zazwyczaj składają się 

z dziesięciu lub więcej specjalistów (psychologów, psychiatrów, 

psychoterapeutów, coachów, klinicznych pracowników socjalnych) często 

wspieranych przez studentów studiów wyższego stopnia odbywających 

szkolenie z zakresu poradnictwa psychologicznego/psychoterapii (jako 

stażystów lub pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin). 

Przynajmniej niektórzy specjaliści są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu 

pracy. 

 Specjalizacja członków zespołu oraz krótki opis głównych 

zainteresowań są zwykle prezentowane na stronie internetowej wraz ze 

zdjęciami. Strona internetowa UCS Uniwersytetu Bristol na której 

zaprezentowany jest zespół tak jak opisano powyżej (patrz Rysunek 5). 

 

Rysunek 5. Zespół Poradni dla Studentów na Uniwersytecie Bristol 
(http://www.bristol.ac.uk/student-counselling/about/) 

 

Dostępność do Uniwersyteckiej Poradni Psychologicznej 

Wszystkie oceniane UCS dążą do zapewnienia jak najszybszej pomocy po 

pierwszym zgłoszeniu się studenta. Czas oczekiwania wynosi zazwyczaj 7-

14 dni (np. Uniwersytet Oxford, Biuletyn Poradni). Tylko niewielu UCS udaje 

http://www.counselling.cam.ac.uk/staffcouns
http://www.counselling.cam.ac.uk/staffcouns/leaflets
http://www.bristol.ac.uk/student-counselling/about/
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się dostarczyć pomoc (przynajmniej częściowo) w tym samym dniu lub 

dzień po nawiązaniu kontaktu (np. Uniwersytet Bristol - poniżej 25%). 

Niektóre poradnie zapewniają dodatkowy czas na doraźne wizyty. Służą one 

często jako spotkania pierwszego kontaktu, zazwyczaj dostępna jest 

również specjalna linia pomocy w nagłych wypadkach. 

 Z pomocy korzysta średnio około 8-10% populacji studentów 

Uniwersytetu. Ze statystyk (np. Uniwersytet Bristol) wynika, że około 17% 

ogółu klientów UCS to zagraniczni studenci. 

 

Umawianie się na Wizytę 

Na wizytę można umówić się telefonicznie, mailowo lub osobiście w recepcji 

UCS. Szczegółowe informacje na temat procedury, czasu oczekiwania 

i poufności wizyty zwykle zawarte są na stronie internetowej. Przykład takiej 

kompleksowej informacji z Uniwersytetu Oxford przedstawia Rysunek 6. 

Sesje są zazwyczaj planowane elastycznie, w zależności od 

dostępności terapeutów i studentów (często bardziej elastyczne niż 

w typowej terapii - niekoniecznie raz w tygodniu, czasem ze zmianą 

terminów lub za pośrednictwem Skype i innych komunikatorów). 
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Rysunek 6. Szczegółowa procedura umawianie się na wizytę w UCS na Uniwersytecie Oxford 
(http://www.ox.ac.uk/students/welfare/counselling/appointment) 

 

Lokalizacja 

Lokalizacje UCS są bardzo zróżnicowane, często znajdują się one 

w Uniwersyteckim Ośrodku Zdrowia. Zwykle są to przytulne miejsca, 

w których stworzona jest bezpieczna, ciepła i przyjazna atmosferę (patrz 

Rysunek 7).  

http://www.ox.ac.uk/students/welfare/counselling/appointment
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Rysunek 7. Pokoje Uniwersyteckiej Poradni Psychologicznej na Uniwersytecie Cambridge 
(http://www.counselling.cam.ac.uk/) 

 

Dostęp do Informacji o Uniwersyteckiej Poradni Psychologicznej  

UCS posiadają własne strony internetowe, linki zamieszczone są w różnych 

miejscach na poszczególnych stronach internetowych uczelni. 

 Czasami szczegółowe opisy usług, informacje o personelu, linki 

zewnętrzne, ulotki samopomocowe, opisy procedury spotkania, poufności 

itp. podawane są wraz z filmami na temat oferowanych usług. 

Przykłady stron internetowych uniwersyteckich poradni psychologicznych: 

http://www.bristol.ac.uk/student-counselling/  

http://www.ox.ac.uk/students/welfare/counselling  

http://www.counselling.cam.ac.uk/  

http://yalehealth.yale.edu/mentalhealth  

https://www.princeton.edu/uhs/student-services/counseling-psychological/  

http://huhs.harvard.edu/services/counseling-and-mental-health  

Przykłady filmów na temat usług poradni: 

http://yalehealth.yale.edu/mentalhealth 

http://www.princeton.edu/experienceuhs/tour/counseling-services/  

 

3.2. Telefony zaufania dla studentów  

Infolinie, linie nocne i pilnej pomocy (24-godziny na dobę) są często 

zapewniane na uniwersytetach, jako jedna z usług w ramach UCS lub jako 

usługa wsparcia rówieśniczego, prowadzona pod nadzorem (na przykład 

przez studentów studiów wyższego stopnia na szkoleniu klinicznym).  

 

3.3. Wsparcie online i za pomocą “nowych mediów”  

Niektóre uczelnie zapewniają również wsparcie online dla studentów (lub 

informacje na temat takiego wsparcia dostępnego w społeczności lokalnej). 

Przykłady to Duża Biała Ściana na Uniwersytecie w Bristolu oraz Idź Zapytać 

Alicję na Uniwersytecie Columbia.  

http://www.counselling.cam.ac.uk/
http://www.bristol.ac.uk/student-counselling/
http://www.ox.ac.uk/students/welfare/counselling
http://www.counselling.cam.ac.uk/
http://yalehealth.yale.edu/mentalhealth
https://www.princeton.edu/uhs/student-services/counseling-psychological/
http://huhs.harvard.edu/services/counseling-and-mental-health
http://yalehealth.yale.edu/mentalhealth
http://www.princeton.edu/experienceuhs/tour/counseling-services/
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Duża Biała Ściana 

Uniwersytet w Bristolu dostarcza informacji na temat Big White Wall (Duża 

Biała Ściana). Jest to sieć wzajemnego wsparcia/społeczność internetowa, 

która zachęca ludzi do podzielenia się swoimi myślami, aby dowiedzieć się 

więcej o sobie i przepracować to, co ich trapi. Oferuje ona również aktualne 

informacje i propozycje samopomocy dotyczące szerokiego zakresu 

zagadnień. Duża Biała Ściana jest całkowicie poufna i prowadzona przez 

przeszkolonych doradców, którzy są nazywani "Przewodnikami po ścianie”. 

Przewodnicy odpowiadają na wszelkie pytania, niepokoje i obawy które 

mogą mieć studenci. Przewodnicy po ścianie interweniują również gdy 

wydaje się, że użytkownicy są w bezpośrednim zagrożeniu. 

Big White Wall  

http://www.bigwhitewall.com/university  

Informacje z: http://www.bristol.ac.uk/student-counselling/services-offered/bigwhitewall/ 

 

Idź Zapytać Alicję 

Uniwersytet Columbia w Nowym Jorku prowadzi stronę "Idź Zapytać Alicję". 

Jest to materiał internetowy zawierający pytania i odpowiedzi dotyczące 

zdrowia wspierany przez zespół specjalistów promocji zdrowia, pracowników 

służby zdrowia i innych profesjonalistów z dziedziny zdrowia, wraz 

z ekspertami w zakresie informacji i badań oraz autorów z Uniwersytetu 

Columbia. Zespół odpowiadający na pytania studentów posiada stopnie 

naukowe w dziedzinie zdrowia publicznego, edukacji zdrowotnej, medycyny, 

poradnictwa psychologicznego i innych odpowiadających dziedzin. 

Aby zobaczyć Idź Zapytać Alicję na Uniwersytecie Columbia odwiedź: 

http://goaskalice.columbia.edu/  

 

3.4. Materiały samopomocowe  

Wiele uczelni zapewnia wspierające materiały samopomocy dla studentów, 

głównie na stronach internetowych UCS. Informacje te obejmują: 

 Artykuły samopomocowe online na stronie internetowej 

 Ulotki i broszury w formacie PDF do pobrania 

 Linki do stron zawierających treści o samopomocy 

 Listy książek dotyczących samopomocy 

 Badania przesiewowe zdrowia psychicznego 

Aby sprawdzić linki do materiałów samopomocowych, odwiedź:  

http://www.ox.ac.uk/students/welfare/counselling/self-help  
http://www.counselling.cam.ac.uk/selfhelp/newselhe 
http://www.bristol.ac.uk/student-counselling/self-help/  

https://www.bigwhitewall.com/
https://www.bigwhitewall.com/
http://www.bristol.ac.uk/student-counselling/services-offered/bigwhitewall/
http://goaskalice.columbia.edu/
http://www.ox.ac.uk/students/welfare/counselling/self-help
http://www.counselling.cam.ac.uk/selfhelp/newselhe
http://www.bristol.ac.uk/student-counselling/self-help/
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http://uhs.princeton.edu/health-resources 

Badania w zakresie zdrowia psychicznego 

http://screening.mentalhealthscreening.org/locator  

 

3.5. Tutorzy 

Na niektórych uczelniach kadra akademicka może zapewniać studentom 

wsparcie pastoralne (nieakademickie). Zazwyczaj opiekun (tutor) 

przypisany jest do trzech, czterech studentów każdego roku akademickiego. 

Tutor może okazać się przydatną osobą kontaktową w wielu kwestiach, na 

przykład: wyzwań i umiejętności związanych ze studiami, zarządzania 

czasem, zachowania równowagi między dodatkowymi zajęciami a studiami. 

Tutor może być też pomocny w przypadku problemów zdrowotnych, które 

mają wpływ studiowanie. 

 

3.6. Wsparcie rówieśnicze 

Oprócz zapewnienia naturalnej wzajemnej sieci wsparcia, na wielu 

uczelniach studenci są również zaangażowani w szereg usług prowadzonych 

przez studentów. Mogą oni zapewniać wsparcie w problemach akademickich 

i osobistych lub umożliwić studentom rozmowę o problemach w zaufaniu. 

Koordynatorzy rówieśniczy, poplecznicy rówieśniczy i Najlepsi Kumple 

są studentami uczelni zaangażowanymi w ten konkretny program, którzy na 

zasadzie wolontariatu pomagają studentom pierwszego roku czerpać 

z obszernego wsparcia i inicjatyw. Można z nimi porozmawiać nieformalnie 

o wszystkich sprawach dotyczących studentów. 

Poplecznicy rówieśniczy są starannie wybierani i szkoleni do podjęcia 

tej roli. Otrzymują oni przeszkolenie umożliwiające im: efektywne słuchanie, 

komunikowanie się z wyczuciem, zachowanie poufności, poszanowania 

granic i rozpoznania kiedy i jak zachęcić do skorzystania z profesjonalnych 

usług wsparcia. Rówieśnicy wspierający są pod superwizją, zazwyczaj UCS, 

aby skonsolidować ich szkolenie, rozwinąć umiejętności i upewnić się, że nie 

są nadmiernie zaangażowani.  

Wsparcie rówieśnicze jest zwykle organizowane przez: UCS, Związki 

Studenckie, Samorząd Studencki lub inne organizacje studenckie, 

w zależności od uczelni. 

http://screening.mentalhealthscreening.org/locator
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4. WSPARCIE PROCESU KSZTAŁCENIA 

4.1. Wsparcie w nauce 

Celem wsparcia w nauce, zwłaszcza dla zagranicznych studentów, jest 

pomoc studentom aby mogli być podczas studiów tak efektywni jak to tylko 

możliwe. Ze względu na różnice kulturowe, zagraniczni studenci są bardziej 

zróżnicowaną grupą niż studenci krajowi. Muszą się zmierzyć z szeregiem 

przeszkód, które sprawiają, że ich proces uczenia się jest trudniejszy. 

Przychodzą oni z różną biegłością językową, motywacją i doświadczeniem 

uczenia się i muszą dostosować się do nowego miejsca i kultury, a także 

dostosować się do nowej sytuacji uniwersyteckiej. Równocześnie ze 

studiowaniem, mogą oni mieć potrzebę koncentrowania się także się na 

swojej znajomości języka. 

 

Potrzeby Studentów 

Ewaluacja na Uniwersytecie w Waszyngtonie1 wykazała, że do inicjatyw 

najbardziej cenionych przez studentów należały: 

 Wsparcie doradcze zakładów i absolwentów 

 Przyjazne środowisko akademickie zakładów 

 Dostęp i bliskie relacje z profesorami 

 Poradnictwo i usługi doradcze 

 Technologia – regularne emaile, strony internetowe kursów i posty 

katalizujące.  

 

Style Uczenia się 

Prace domowe należą do obszarów, w których studenci potrzebują 

dodatkowych wskazówek. Powinno być wyraźnie podkreślone, jakie 

umiejętności i wyniki są najbardziej cenione w procesie oceny. Studenci są 

informowani, czego się spodziewać, powinni również otrzymać szczegółowe 

informacje zwrotne, aby móc się doskonalić.4  

Według badania przeprowadzonego 

wśród zagranicznych studentów na 

Uniwersytecie w Melbourne5, studenci 

napotykają trudności z rozpoczęciem zajęć 

oraz w pomyślnym uczestniczeniu 

w zachodnim środowisku akademickim. 

U niektórych studentów problemy te 

utrzymywały się w ciągu całego okresu 

studiów.  

Założenia dotyczące systemu kształcenia mogą się znacznie różnić 

między różnymi kulturami. Na przykład, w społeczeństwach zachodnich 

“Wiele rzeczy, na które profesorowie 
i doradcy narzekają: integralność 
akademicka, umiejętności badawcze, 
style nauczania interaktywnego - to są 
metody, które powinniśmy mieć 
przygotowane do nauczania naszych 
zagranicznych studentów, dzięki 
czemu będą oni przygotowani do 
osiągnięcia sukcesu.”  

Komentarz wykładowcy 5  
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nauczyciele są postrzegani bardziej jako przyjazny partner i organizator 

procesu uczenia się. Nauczyciel zachęca do krytycznego myślenia, 

kreatywności i samodzielności.  

Natomiast w kulturach azjatyckich dobry nauczyciel jest bardziej 

podobny do mistrza, który przekazuje swoją szeroką wiedzę studentom. Co 

za tym idzie, uczniowie azjatyccy są bardziej skoncentrowani na 

przyswajaniu wiedzy i naśladowaniu nauczyciela.6 Interakcja między 

nauczycielami i uczniami jest bardziej formalna i hierarchiczna. Tego 

rodzaju styl uczenia się może być nowy i trudny, szczególnie dla studentów 

pochodzących z krajów zachodnich.   

Jedną z podstawowych strategii do rozwiązania tego problemu jest 

dostarczenie studentom informacji o stylu studiowania w kraju 

przyjmującym. Poza tym, kadra akademicka jest często wspierana poprzez 

szkolenia dotyczące nowych metod nauczania i różnic kulturowych w stylach 

uczenia się. 

“Na początku było mi bardzo trudno zrozumieć wykłady. Świetne było kiedy poświęcali oni czas żeby 
wyjaśniać kwestie i zachęcali nas do zadawania pytań.”  

Komentarz studenta 4  

 

Wykłady 

Ze względu na barierę językową studenci zagraniczni często uznają 

uczestniczenie w wykładach, seminariach itp. za trudne. Istnieją pewne 

uznane strategie pomagające studentom zrozumieć jak najwięcej z 

wykładów, zalecane są one wykładowcom na uczelniach, na przykład:  

 Główne punkty wykładu są podkreślone i zawierają odnośniki do 

materiałów dostępnych w tutorialach. 

 Używane są mapy myśli, które wizualizują pojęcia i odnoszą je do 

innych obszarów. 

 Wspomaga się studentów w robieniu notatek – otrzymują slajdy 

przed wykładami.  

 Wszelki istotny kontekst jest wyjaśniany, należy pamiętać, że 

niektóre kwestie lub przykłady oczywiste w jednej kulturze mogą być 

niezrozumiałe w innej. 

 Trudniejsze i rzadko używane słowa są definiowane a studenci są 

zachęcani, aby pytać o znaczenie nieznanych słów lub zagadnień. 

 Studenci są zachęcani do nagrywania wykładów lub są one 

udostępniane jako podcast.  

 Każdy wykład kończy się jasnym przesłaniem (‘take home’ 

message).4  

“Miałam informacje zwrotne od zagranicznych studentów, że cenią oni sobie e-wykłady ponieważ 
mogą wrócić do materiału i powtórzyć punkty wykładu, których nie zrozumieli.”  
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Komentarz wykładowcy 4 

 

Dyskusja 

Ze względu na barierę językową, zagraniczni studenci mogą czuć się mniej 

komfortowo, gdy biorą udział w dyskusji podczas seminariów i zajęć 

praktycznych. Strategie wsparcia ich udziału w zajęciach obejmują 

przygotowanie zadań w małych grupach i ich późniejsze przedstawianie. 

Studenci zagraniczni i krajowi są mieszani razem w jednej grupie (lub 

studenci angielskiego wydziału są mieszani ze studentami Erasmusa). 

Przyczynia się to do poprawy umiejętności językowych i integracji.4  

 

Nauka Poprzez Wolontariat 

Akademickie działania edukacyjne mogą być łączone z mającą znaczenie 

pracą na rzecz społeczności, która może odbywać się w różnych 

okolicznościach. Jest to świetny sposób wykorzystania wiedzy teoretycznej 

w praktyce. W przypadku studentów medycyny, może być to stosowane 

głównie poprzez praktyki w szpitalach, ale także w społeczności lokalnej. 

Dobrym przykładem takiej działalności może być zaangażowanie 

w projektach takich jak Szpital Pluszowego Misia, w których dzieci 

zapoznają się z personelem medycznym w sposób przyjazny i poprzez 

zabawę.2 

 

Spersonalizowane Doradztwo 

Na niektórych uczelniach (np. Instytut Karolińska w Szwecji) wszyscy 

studenci mają przypisanych mentorów. W innych (np. Uniwersytet Oxford 

i Uniwersytet Cambridge) system tutorów zapewnia możliwość uczenia się 

w parach, grupie trzy osobowej lub indywidualnie, poprzez dyskusje 

z tutorami, którzy są ekspertami w swojej dziedzinie. Jest to bardzo cenna 

forma uczenia się, która zwiększa zdolność do krytycznego myślenia, 

kreatywność i umiejętności potrzebne do dyskusji. 

Doradztwo akademickie i monitorowanie wyników w nauce 

przyjeżdżających studentów można również przeprowadzić za 

pośrednictwem serwisów internetowych. E-coaching i wirtualne wsparcie dla 

studentów są innowacyjnymi opcjami. 

 

Tutoring 

Brytyjskie uniwersytety mają długotrwałą tradycję tutoringu: doglądania 

dobrostanu i dobrego samopoczucia uczniów w szerokim znaczeniu tego 

słowa. Jedna lub kilka osób, może zapewniać tutoring aby opiekować się 
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jednym studentem lub konkretnymi obszarami. Istnieją trzy główne 

obszary, które obejmuje tutoring: 

 Pastoralny: wprowadzenie do społeczności akademickiej, rozwój 

osobisty, zdrowie, dostosowania dla niepełnosprawnych studentów, 

zakwaterowanie 

 Administracyjny/finansowy: doradztwo w zakresie wsparcia 

finansowego 

 Akademicki: regularny nadzór i przegląd postępów, doradztwo 

w zakresie metod badawczych, wsparcie w przypadku trudności 

z zajęciami lub nauczycielami, wstępne doradztwo zawodowe 

i zapewnienie referencji, łącznik między studentem a przełożonym lub 

Dyrektorem Studiów lub zakładu. 

 

Innowacyjne Metody Nauczania  

Blended Learning (Rysunek 8) lub Masowe otwarte kursy online (Massive 

Open Online Courses - MOOCs) wydają się być bardzo przydatne 

w kształceniu zagranicznych studentów. Obejmują one naukę online 

i w klasie. Na przykład studenci mogą brać udział w wideo wykładach 

w domu, następnie dyskutować lub prezentować materiały w klasie po 

których można otrzymać informację zwrotną online i skontaktować się 

z nauczycielem. Daje to czas na przygotowanie się i na powtarzanie, które 

mogą być szczególnie przydatne dla studentów rozpoczynających naukę 

w obcym języku. Są to bardzo obiecujące metody nauczania, które mogą 

przynieść nowy wymiar studiowania i pomagają zagranicznym studentom 

łatwiej nadażać z programem.7 

 
Rysunek 8. Model Blended Learning8 

 

Edukacyjne Wsparcie Rówieśnicze 

Tradycyjne uczenie się i 
nauczanie twarzą w 

twarz 

Wirtualne uczenie się i 
nauczanie 

Blended learning 
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Programy Najlepszy Kumpel są szczególnie ważnym elementem brytyjskiej 

tradycji studiów, która została zaadaptowana w wielu innych krajach.       

W kontekście wsparcia edukacyjnego, Najlepsi Kumple włączeni do 

programu, są przypisywani do nowych kolegów, aby pomóc im oswoić się 

z nowym środowiskiem akademickim, dać praktyczne wskazówki i wsparcie 

w sprawach akademickich. 

 

4.2. Wsparcie administracyjne 

Wsparcie administracyjne dla zagranicznych studentów zapewnia głównie 

Biuro Współpracy z Zagranicą i dziekanaty lub inny personel 

administracyjny wydziałów z programem nauczania w języku angielskim. 

 W krajach nie anglojęzycznych, gdzie oferowane są programy 

w języku angielskim, Biuro Współpracy z Zagranicą odgrywa bardzo ważną 

rolę jako jednostka, która zapewnia kontakt i organizuje praktycznie 

wszystkie aspekty związane ze studiami: plany zajęć, tłumaczenie 

dokumentów, kontakt z pracownikami administracji na różnych wydziałach 

i jednostkach. Niektóre Biura Współpracy z Zagranicą zatrudniają 

studentów, którzy mogą odpowiadać na pytania odnoszące się do programu 

studiów oraz nauczania i uczenia się. 

 

4.3. Planowanie ścieżki zawodowej 

Oczekiwania studentów 

Według badań, studenci często wybierają uczelnie zwracając uwagę na jej 

potencjalne znaczenia dla ich przyszłych możliwości rozwoju zawodowego. 

Decyzja o studiowaniu za granicą może być oparta na przekonaniu, że jest 

to dobra inwestycja dla przyszłej kariery. W Wielkiej Brytanii i USA, biura 

karier są dedykowane zarówno studentom krajowym jak i zagranicznym.1 

 

Międzynarodowe Dni Kariery i Wskazówki 

W niektórych instytucjach (np. Uniwersytet w Kopenhadze, patrz Rysunek 

9) istnieją biura dedykowane zagranicznym studentom, gdzie prowadzone 

są Międzynarodowe Dni Kariery. Wsparcie jest świadczone za 

pośrednictwem telefonu, spotkań twarzą w twarz oraz e-maili. Studenci za 

pośrednictwem biur otrzymują przewodniki zawodowe, które mogą pomóc 

im kształtować swoją karierę. 
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Rysunek 9. Strona internetowa Biura Karier Uniwersytetu w Kopenhadze 
(http://www.science.ku.dk/english/courses-and-programmes/studentservices/guidance/) 

 Sesje mające na celu pomóc studentom uzyskać lepszy wgląd w ich 

osobowość i planowanie kariery (zarówno planowanie studiów jak i 

planowanie kariery) są również organizowane (np. na Uniwersytecie w 

Antwerpii). 

Planowanie kariery na Uniwersytecie w Antwerpii  

“Niedługo kończysz studia, ale nie wiesz, co robić dalej? Porozmawiaj więc z doradcą 
studenckim i dowiedz się, jakie są możliwości. Może chcesz zacząć kolejny kurs? Lub czy jesteś 
przygotowany, aby dostać pracę? Rozmowy indywidualne i szkolenia mogą pomóc bardziej 
ukierunkować Twoją karierę (studia). Uniwersytet w Antwerpii organizuje coroczne Forum 
Talentów wraz Poradnią Psychologiczną i Studiowania, wiele stowarzyszeń studenckich również 
organizuje swoje dni kariery. Każdego roku organizujemy szkolenie w grupach na temat wyboru 
właściwego kierunku studiów i ścieżki kariery. Szukamy podczas nich odpowiedzi na pytania 
typu "Kim jestem?", "W czym jestem dobry?" i "Czego chcę?". Poszukujemy również kursów 
i/lub zawodów, które odpowiadają różnym osobowościom. Zauważ proszę, że szkolenie nie 
zapewni Ci listy wszystkich dostępnych możliwości dla Twojego kierunku. Nacisk kładziony jest 
na poznawanie siebie. Podczas sesji dotyczącej aplikowania o pracę dowiesz się, jak napisać CV, 
co należy w nim uwzględnić, jak przetrwać rozmowę kwalifikacyjną i proces rekrutacji, itym 
podobne.” 

https://www.uantwerpen.be/en/education/studying/support-during-your-studies/career-counselling/  

 

Możliwości Pracy 

Studentom zagranicznym oferowana jest pomoc w znalezieniu pracy 

tymczasowej korespondującej z ich kierunkiem studiów, na krótki okres 

czasu, do dwunastu tygodni, na przykład za pośrednictwem 

http://www.science.ku.dk/english/courses-and-programmes/studentservices/guidance/
https://www.uantwerpen.be/en/education/studying/support-during-your-studies/career-counselling/
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Międzynarodowego Programu Praktyk Studenckich 

(Uniwersytet Nottingham). Otrzymują oni 190 GBP tygodniowo za pracę.1  

 Niektóre uczelnie zapewniają również platformy, na których można 

publikować zarówno oferty pracy na kampusie jak i poza kampusem.  
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5. SPRAWY SOCJALNE: ZAKWATEROWANIE, FINANSE 

I ZDROWIE 

5.1. Zakwaterowanie  

Jedną z najważniejszych usług oferowanych studentom przez Biuro 

Współpracy z Zagranicą jest 

pomoc w znalezieniu 

zakwaterowania. Poza Europą, 

studenci są bardziej 

zainteresowani otrzymywaniem informacji ogólnych o zakwaterowaniu, nie 

koniecznie tylko o miejscach zakwaterowania należących do instytucji.1  

 Niektóre uczelnie mają na celu zapewnić zakwaterowanie na terenie 

kampusu wszystkim studentom. Jest to traktowane jako strategia do 

integracji i zanurzenia się w życiu akademickim. 

 

Opcje Zakwaterowania, Źródła Informacji i Aplikacja 

W okresie letnim i w trakcie roku akademickiego  istnieją możliwości 

mieszkania na terenie kampusu i 

poza kampusem (pobliskie 

mieszkania lub domy do 

wynajęcia). Informacje na temat 

dostępnych noclegów mogą być 

dostarczane przez jednostkę 

działającą na poziomie uniwersyteckim lub przez poszczególne wydziały. 

Na niektórych uczelniach istnieje specjalne Biuro Zakwaterowań. 

Studenci mogą ubiegać się o akademik w internetowym systemie 

informacyjnym. Istnieją specjalne strony internetowe poświęcone 

zagadnieniom mieszkaniowym (Rysunek 10). 

 

Opis akademików 

Pokoje w akademikach są starannie opisane: np. dwu/ trzyosobowe pokoje, 

narzędzia kuchenne, łazienka (oddzielna/wspólna), dostępne meble, 

naczynia lub garnki, stołówka w budynku akademika. Zamieszczona jest 

galeria zdjęć. 

 

Szukanie zakwaterowania 

Szczegóły dotyczące mieszkania poza kampusem zawierają m.in.: 

 Profil okolicznych wspólnot mieszkaniowych  

 Metody poszukiwania mieszkań 

 Dostęp do przewodnika, który wyjaśnia proces wynajmu 

Na corocznych Targach Mieszkaniowych można 
dowiedzieć się o możliwościach mieszkaniowych 
i porozmawiać z właścicielami nieruchomości,  
lokalnymi właścicielami przedsiębiorstw oraz 
lokalnych firm.  

http://housing.yale.edu/  

Mniej więcej 80% studentów wyższych stopni i kadry 
akademickiej Uniwersytetu Yale decyduje się żyć poza 
kampusem w okolicznych miasteczkach. 

http://housing.yale.edu/ 

http://housing.yale.edu/
http://housing.yale.edu/
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 Skutki podpisania umowy najmu lub dzierżawy  

 W bBaza mieszkań poza kampusem można szukać według dzielnic i 

lokalizacji, ceny, ilości sypialń i wielu innych danych. Informacje zawarte w 

bazie obejmują nieruchomości do wynajęcia lub kupienia, rankingi 

właścicieli, szukanie współlokatora, mapy miasta i kampusu, a także linki do 

dodatkowych zasobów i informacji, jak możliwości transportu. 

 

Rysunek 10. Strona internetowa dotycząca mieszkań na Uniwersytecie Yale 
(http://housing.yale.edu/) 

 

Usługi mieszkaniowe 

Dodatkowo, lista linków dotycząca usług mieszkaniowych poza kampusem 

jak na przykład:  

 Wynajem mebli 

 Członkostwo w siłowni 

 Wskazówki dotyczące parkowania i dojazdu  

 Pralnie 

 Awaryjne/rutynowe naprawy  

 Sklepy.  

http://housing.yale.edu/
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 Niektóre uniwersytety publikują również podręczniki na temat 

zakwaterowania z użytecznymi informacjami dotyczącymi mieszkania 

w okolicy i wielu innych stosownych kwestii w tym, ale nie tylko: połączenia 

z komputerem, procedury skarg, kosztów sprzątania, konserwacji i napraw, 

zrzeczenia się najmu lub problemu ze zgubionymi kluczami.  

 

5.2. Stypendia 

Studenci zagraniczni często są zaniepokojeni kosztami studiowania w obcym 

kraju. Hojne systemy pomocy ułatwiają wymiany. Stypendia mogą również 

zachęcać najzdolniejszych studentów i nagradzać tych, którzy mają 

najlepsze wyniki. 

Czołowe uczelnie koncentrują się na przyciąganiu najbardziej 

obiecujących studentów i oferują satysfakcjonujące systemy stypendialne. 

Na niektórych uczelniach (na przykład na Uniwersytecie Oxford), każdy 

przyjęty student jest automatycznie kwalifikowany do otrzymania 

stypendium pod warunkiem, że spełnia kryteria kwalifikacyjne. 

 

Zasady i Rodzaje Pomocy Finansowej 

Ogólnie rzecz biorąc, pomoc finansowa jest zazwyczaj przyznawana 

w oparciu o potrzeby, a nie za zasługi. Dochody rodziców są najważniejszym 

czynnikiem branym pod uwagę. Na przykład na stronie internetowej 

Uniwersytetu Harvarda, istnieje Kalkulator Cen Netto, który pozwala na 

oszacowanie indywidualnych kosztów studiowania na Uniwersytecie na 

podstawie dochodów rodziców oraz aktywów studenta i rodziców. 

Studenci mają również dodatkowe źródła finansowania, takie jak 

granty badawcze i zatrudnienie w bibliotekach, jadalniach, muzeach 

i zakładach akademickich. Biuro Pomocy Finansowej zajmuje się wszystkimi 

kwestiami dotyczącymi pomocy finansowej. 

Rewolucyjna Pomoc Finansowa na Uniwersytecie Harvarda  

“Gdy tylko zostajesz przyjęty na Harvard, ściśle współpracujemy z Twoją rodziną, aby 
zagwarantować, że stać się na przyjazd tutaj. Ponieważ szukamy najlepszych studentów 
niezależnie od ich możliwości finansowych, zobowiązujemy się do realizacji 100 procent 
wykazanej potrzeby finansowej na całe cztery lata. Zagraniczni studenci otrzymują dokładnie 
taką samą pomoc finansową jak Amerykanie. W rzeczywistości około 70 procent naszych 
uczniów otrzymuje jakąś formę pomocy, a około 60 procent otrzymuje stypendia według 
potrzeb i płaci średnio 12 000 $ rocznie. Dwadzieścia procent rodziców nie płaci nic. 
Niewymagane jest zaciąganie kredytu.” 

https://college.harvard.edu/financial-aid/how-aid-works  

 

 

 

http://youtu.be/uOi7wsFnvdo
http://youtu.be/uOi7wsFnvdo
https://college.harvard.edu/financial-aid/how-aid-works
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Fundatorzy stypendiów 

Fundatorem stypendium są zwykle rządy krajowe lub międzynarodowe 

fundacje. Wsparcie zależy od kraju pochodzenia (obywatele spoza UE 

/obywatele EEA) i może pokryć czesne i/lub koszty utrzymania. Na stronach 

internetowych studenci mogą zwykle znaleźć szczegółowe informacje na 

temat fundatorów wewnętrznych i zewnętrznych. Są one skierowane także 

do obywateli różnych krajów i krajowych źródeł finansowania. 

Ogólnie, stypendia mają różne źródła finansowania, a także kryteria 

kwalifikacyjne. Istnieją różne zasady i różne wartości przyznawanych 

stypendiów. Informacje przedstawione na stronach internetowych często są 

podzielone na różne regiony świata, z których pochodzą studenci. Podane 

informacje są jasne i precyzyjne (patrz Rysunek 11). 

 

Rysunek 11. Szczegółowe informacje na temat systemu stypendialnego na Uniwersytecie 
Cambridge (https://www.cambridgetrust.org/scholarships/cambridge-international-
scholarship/) 

 

5.3. Opieka zdrowotna 

Czołowe uczelnie zapewniają ośrodki zdrowia na terenie kampusu z pełnym 

zakresem usług i ubezpieczeń zdrowotnych dla studentów i pracowników. 

Na przykład na Uniwersytecie Yale wszyscy studiujący, nawet w niepełnym 

wymiarze czasu, automatycznie otrzymują bezpłatną opiekę zdrowotną 

Yale. Studenci realizujący jedynie wybrane przedmioty na uczelni mogą 

skorzystać z opieki zdrowotnej Yale za opłatą. 

Aby zobaczyć film dotyczące służby zdrowia na Yale, wejdź na:  
http://gsas.yale.edu/life-yale/student-services/health-wellness 

https://www.cambridgetrust.org/scholarships/cambridge-international-scholarship/
https://www.cambridgetrust.org/scholarships/cambridge-international-scholarship/
http://gsas.yale.edu/life-yale/student-services/health-wellness
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Uczelnie zapewniają szczegółowe informacje o świadczeniach opieki 

zdrowotnej na i poza kampusem (Rysunek 12 i Rysunek 13). Kategorie 

informacji na temat opieki zdrowotnej są dostępne na stronach 

internetowych, przedstawiono je w Tabeli 6. 
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Tabela 6. Informacje na temat opieki zdrowotnej dostępne na stronach internetowych uczelni 

Kategorie dostarczonych informacji 

Organizacja systemu opieki zdrowotnej kraju 
Informacje na temat niezbędnych dokumentów 
Ubezpieczenie zdrowotne 
- rodzaje i kategorie 
- bezpłatne/zniżki na ubezpieczenie zdrowotne 
- prywatne firmy ubezpieczeniowe 
- ubezpieczenie dla członków rodziny  

Opieka zdrowotna na terenie kampusu 
Linki, godziny otwarcia i dane kontaktowe do 
ośrodków zdrowia 
Numery alarmowe 
Wytyczne zdrowotne (np. szczepionki, HIV) 
Przykładowe koszty podstawowych usług 
medycznych 
Opłaty za receptę 

 

 

Rysunek 12. Strona dotycząca zdrowia na Uniwersytecie Oxford 
(http://www.ox.ac.uk/students/welfare/health) 

 

 

Rysunek 13. Strona dotycząca zdrowia Uniwersytetu Cambridge 
(http://www.camstudenthealth.nhs.uk/) 

http://www.ox.ac.uk/students/welfare/health
http://www.camstudenthealth.nhs.uk/
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6. OBIEKTY 

Jakość, wzornictwo i przyjazne warunki w obiektach akademickich mają 

ogromny wpływ na integrację i funkcjonowanie studenta na uniwersytecie. 

Jednym z podstawowych czynników wpływających na przyjazność obiektu 

dla zagranicznych studentów spoza krajów anglojęzycznych jest 

dostarczanie ważnych informacji w języku angielskim i szkolenie 

pracowników uczelni aby mówili w języku angielskim. Proste udogodnienia, 

takie jak menu w wersji angielskiej w stołówkach lub angielskie napisy w 

bibliotece są bardzo pomocne dla zagranicznych studentów. 

 

6.1. Stołówki 

W wielu uczelniach istnieją ciekawe inicjatywy dedykowane dla studentów, 

szczególnie dla studentów zagranicznych. Program Zrównoważonego 

Żywienia i Porozmawiajmy o Jedzeniu są dobrymi przykładami 

z Uniwersytetu Yale (patrz ramki poniżej i Tabela 7).  

 Program Zrównoważonego Żywienia  

“Jedzenie daje nam możliwość zaangażowania się w świat wokół nas. Gromadząc ludzi wokół wspólnego 
jedzenia, wspólnej pracy i wspólnej nauki, Program Zrównoważonego Żywienia Yale promuje kulturę, 
która czerpie sens i przyjemność ze związków między ludźmi, ziemią i żywnością. 

Program Zrównoważonego Żywienia zarządza dwoma farmami, jedną na kampusie centralnym i jedną 
na Kampusie Zachodnim oraz prowadzi różne programy, które wspierają badania i dochodzenia 
akademickie związane z żywnością i rolnictwem. 

Praktyki są dostępne dla studentów pierwszego roku i wyższych lat studiów, zarówno w trakcie roku 
akademickiego jak i w okresie letnim. Praktyki te są objęte wynagrodzeniem, co czyni je dostępnymi dla 
studentów ze wszystkich środowisk. Program Zrównoważonego Żywienia organizuje również cykliczne 
warsztaty, konferencje i rozmowy z wizytującymi ekspertami oraz działa, aby wzbogacić i rozszerzyć 
możliwości praktycznej nauki we współpracy z wykładowcami i pracownikami na całym kampusie.” 

 

http://sustainablefood.yale.edu/about-us 
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Stołówki oferują posiłki dla 

ludzi różnych wyznań, 

światopoglądów oraz potrzeb 

zdrowotnych (np. halal, koszerne, 

bez glutenu i laktozy, wegańskie). 

W wielu przypadkach studenci mogą 

skontaktować się z kierownikiem stołówki i zaplanować harmonogram 

żywienia oraz omówić opcje posiłków (opcja dostępna dla akademików). 

Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej (patrz Tabela 7) 

i przetłumaczone na język angielskixvii. 

Specjalne potrzeby żywieniowe 

“Jeśli stwierdzono u Ciebie alergię pokarmową, możesz porozmawiać z menedżerem stołówki. Wiemy, 
że jedyną metodą leczenia jest unikanie spożycia wybranych produktów, co ogranicza zakres menu. 
Zdajemy sobie również sprawę, że konieczne jest czytanie etykiet. W razie potrzeby możemy nawet 
kupić i przygotować specjalne posiłki. Pozwól nam pomóc Ci jeść bezpiecznie!”  

http://www.yale.edu/dining/options/dietaryguide.html 

 

Tabela 7. Informacje na temat stron internetowych o stołówkach i żywności 

Kategoria informacji Komentarz 
Konsultacje z menadżerami ds. 
żywienia 

Budowanie własnego menu biorąc po uwagę alergie, preferencje 
religijne czy światopoglądowe oraz potrzeby zdrowotne 

Szczegółowe informacje 
żywieniowe o jedzeniu 

Np. bez glutenu, bez wieprzowiny, wartość odżywcza 

Lokalizacja i godziny otwarcia - 

Koszty Przykładowe koszty żywności w sklepach i restauracjach 
 

Jedzenie poza kampusem Opisy restauracji, sklepów  i targów ze świeżą żywnością   
 

Paczki z warzywami Studenci mogą zamówić jedzenie od lokalnych rolników i odebrać je 
na kampusie 

Programy Zrównoważonego 
Żywienia 

Studenci wspólnie pracują na farmach zlokalizowanych na 
kampusie, omawiają problemy zrównoważonego rozwoju 
w produkcji żywności 

 

6.2. Obiekty służące integracji 

Czołowe uczelnie mają szeroki wachlarz inicjatyw służących integracji 

studentów i kadry akademickiej. Wiele z tych inicjatyw zostało 

wymienionych w poprzednich częściach niniejszego raportu. Niektóre 

dodatkowe są opisane tutaj w kontekście obiektów uniwersyteckich (patrz 

Tabela 8).  

  

                                                           
xvii https://www.uantwerpen.be/en/campus-life/catering/  

Porozmawiajmy o jedzeniu 

Program oferuje możliwość nieformalnej 
rozmowy oczy w oczy z menedżerami 
stołówki, kucharzami, przy wspólnym posiłku.  

http://www.yale.edu/dining/about/contact.html  

https://www.uantwerpen.be/en/campus-life/catering/
http://www.yale.edu/dining/about/contact.html
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Tabela 8. Przykłady obiektów-przeznaczonych do integracji  

Initiative Examples 

Kluby 
Społecznościowe 
(Eating Clubs) 

Na Princeton jest 11 Klubów Społecznościowych. Są to miejsca, gdzie studenci 
spotykają się w ciągu dnia, jedzą przygotowane jedzenie lub gotują razem 
w dostępnych kuchniach. Kluby Społecznościowe są ruchliwymi miejscami 
z bibliotekami, salami gier, pomieszczeniami do studiowania i salami 
multimedialnymi z komputerami i dostępem do sieci bezprzewodowej na terenie 
kampusu. Wszystkie kluby zapewniają szeroki wybór aktywności społecznych oraz 
programy sportowe, przywództwa i akademickie będące poza programem 
studiów. Kluby sponsorują również wspólne inicjatywy edukacyjne i służą 
inicjatywom poprzez Prospect Foundation Princeton. Są to doskonałe miejsca do 
integracji i mającej znaczenie pracy. Organizowane są sesje o korzyściach 
płynących z ćwiczeń fizycznych. Większość klubów sportowych znajdują się na 
terenie kampusu. 

Puby Uniwersyteckie bary i kluby nocne 

Centrum 
Międzynarodowe 

Miejsce przeznaczone dla studentów, aby spotkać się i spędzić wspólnie czas. 
Centrum jest zaopatrzone w gry planszowe, kioski komputerowe i urządzenia do 
przygotowania herbaty lub kawy. Pokoje mogą być wynajmowane na 
zorganizowane imprezy. 

Centra Kulturowe Centra poświęcone kulturom różnych regionów świata. Centra organizują imprezy 
i promują swoją kulturę. Centra są prowadzone przez pracowników uczelni i mają 
powiązane organizacje studenckie. 

Zasoby duchowe Kaplice ekumeniczne z posługą różnych religii i miejscem na modlitwę. 
Informacje o wspólnotach religijnych konkretnych wyznań w mieście. 
Spotkania na temat dialogu między różnymi religiami. 
Wystąpienia liderów religijnych na różne tematy. 
Informacje na temat Świąt Religijnych dla wykładowców i pracowników. 

 

6.3. Biblioteka 

Udogodnienia, Zasoby, Szkolenia 

Biblioteki oferują szeroką gamę udogodnień na miejscu (np. możliwość 

drukowania, kopiowania, skanowania, dostępność komputerów, miejsca do 

pracy w grupach). Studenci otrzymują dostęp do zasobów internetowych. 

Dostępne są bazy danych i wymienione są ogólne informacje dotyczące 

liczby i zakresu tematycznego książek, czasopism, płyt CD, DVD itp. 

Wszystkie niezbędne informacje i instrukcje dotyczące uzyskania dostępu do 

biblioteki są dostępne online. 

Wszystkie uniwersytety zapewniają szkolenia biblioteczne 

prowadzone za pośrednictwem różnych mediów: spotkania twarzą w twarz, 

filmy, e-learning lub za pomocą podręczników. Niektóre uniwersytety 

organizują wycieczki biblioteczne na początku roku akademickiego. 

 

Wsparcie ze Strony Biblioteki 

Istnieją również dodatkowe usługi świadczone przez biblioteki. Na przykład, 

Instytut Karolinska oferuje indywidualną pomoc językową, co pomaga 

w pisaniu małych lub dużych prac pisemnych. Istnieje opcja zarezerwowania 

spotkania z Akademickim Wsparciem Pisania. 
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 Niepełnosprawni studenci mogą skorzystać ze specjalnego 

oprogramowania (do syntezy mowy, powiększenia, zaawansowanego 

sprawdzania pisowni, słownika językowego), a także drukarek, skanerów 

i urządzeń do powiększenia. 

 

6.4. Pokoje modlitw i miejsca spotkań religijnych 

Oprócz zabytkowych kaplic na kampusach starych uniwersytetów (np. Kings 

College Chapel w Cambridge i Kaplica Uniwersytetu Princeton), wiele 

naukowych towarzystw religijnych dla studentów i pracowników jest bardzo 

aktywnych i ma wyznaczone miejsca spotkań i modlitwy na terenie 

kampusu. Spotkania są czasem prowadzone w języku angielskim i 

zagraniczni studenci są na nie zapraszani. 

Miejsca spotkań religijnych i duchowość w Instytucie Karolinska  

“Jesteśmy często pytani, czy trzeba wierzyć w Boga, aby porozmawiać z jednym z nas. Odpowiedź brzmi: 
nie, nie musisz nic robić i być kimkolwiek. Wszyscy są mile widziani. Studenci przychodzą do nas 
z wszelkiego rodzaju obawami, na przykład, o sens życia, o związki, czy w związku z żalem po stracie 
bliskiej osoby – właściwie, z wszystkim o czym chcą rozmawiać. Chcemy być tam dla Ciebie, kiedy 
potrzebujesz wsparcia, pociechy lub po prostu miejsca, gdzie możesz poukładać swoje myśli na temat 
życia. Jesteśmy również związani deklaracją poufności. Można umówić się na spotkanie z nami, dzwoniąc 
do nas lub zobaczyć się z nami podczas naszych godzin otwarcia. Można również skontaktować 
się  z  nami w sprawie chrztu, ślubu i bierzmowania”.  

http://ki.se/en/education/religious-meeting-places  

 

http://ki.se/en/education/religious-meeting-places
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7. WSPARCIE DLA PRACOWNIKÓW UCZELNI 

Biegłość w języku angielskim kadry uniwersyteckiej jest promowana na 

większości uczelni wyższych, ale umiejętności językowe nie są jedynym 

czynnikiem, niezbędnym do zapewnienia sprawnego komunikowania się ze 

studentami zagranicznymi. Przyglądano się wyzwaniom z jakimi mierzą się 

pracownicy wielu uniwersytetów i niektóre z nich, np. Politechnika 

w Mediolanie promuje kursy na temat kompetencji międzykulturowych 

i komunikacji międzykulturowej dla pracowników uczelni. 1 

 

7.1. Wsparcie dla pracowników administracji 

Międzynarodowe Szkolenia i Spotkania 

Niektóre uniwersytety organizują seminaria międzykulturowe. Na przykład, 

wiele japońskich uniwersytetów zapewnia interesujące inicjatywy: 

pracownicy mogą dzielić się doświadczeniami między sobą za 

pośrednictwem organizowanych warsztatów poświęconych komunikacji 

międzynarodowej. Pracownicy mogą być delegowani za granicę na krótki 

okres czasu, aby zdobyć doświadczenie międzynarodowe. Niektóre 

uniwersytety promują znajomość więcej niż jednego języka obcego. Osoby, 

które uczą się języka mogą podróżować za granicę, aby zdobywać 

doświadczenie na miejscu i szlifować umiejętności językowe z osobami, dla 

których dany język jest językiem ojczystym (np. Uniwersytet Tottori i 

Uniwersytet w Kioto).9 

Istnieją również specjalne kursy dla personelu administracyjnego 

organizowane przez organizacje zewnętrzne, na przykład: 

 Holenderska Organizacja na Rzecz Międzynarodowej Współpracy 

Szkolnictwa Wyższego (Nuffic)xviii jest systemem szkoleń dla 

personelu administracyjnego holenderskich uniwersytetów 

 Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Międzynarodowej 

(EAIE - European Association for International Education)xix oferuje 

różnorodne szkolenia mające na celu poprawę umiejętności 

w zakresie internacjonalizacji wykładowców akademickich (i.e. 

Doradzanie Zagranicznym Studentom, Podstawy Inteligencji 

Kulturowej). Szkolenia są organizowane w wielu krajach i 

dostosowane do różnych poziomów, dostępne są również seminaria 

internetowe.  

 "Programy Długoterminowe na rzecz Wymiany Międzynarodowej 

Pracowników Administracji Uczelnianej: który jest jednorocznym 

szkoleniem języka i działania międzynarodowego w USA dla 

personelu z uniwersytetów itd., który jest odpowiedzialny za 
                                                           
xviii https://www.nuffic.nl/en/programme-administration  
xix http://www.eaie.org/home/training/overview.html  

https://www.nuffic.nl/en/programme-administration
http://www.eaie.org/home/training/overview.html
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czynności związane z przyjmowaniem zagranicznych studentów 

i badaczy. Program ten jest przeznaczony do zapewnienia tym 

pracownikom możliwości zwiększenia swoich umiejętności 

i pogłębienia wiedzy na temat edukacji w Stanach Zjednoczonych", 

aby zwiększyć rozeznanie międzynarodowe personelu 

administracyjnego na uniwersytetach. 

 

Uaktualnianie Informacji  

Pracownicy administracji są również szkoleni i otrzymują uaktualnione 

informacje potrzebne studentom.xx W tym kontekście potrzebne są 

regularne warsztaty i płynna wymiana informacji. Pozwala to pracownikom 

mieć szeroki pogląd na temat obszarów gdzie dostępne jest wsparcie dla 

studentów. Czując się bardziej pewnym siebie ze zaktualizowaną wiedzą 

(np. na temat regulacji prawnych, wiz, dostępności stypendiów) pracownicy 

administracji lepiej pomagają studentom. 

 

7.2. Wsparcie dla kadry akademickiej 

Na wielu uczelniach wyższych, kadra akademicka, jako grupa, również 

otrzymuje pomoc w pracy i wspieraniu zagranicznych studentów. Pomoc 

i szkolenia są podobne jak w przypadku pracowników administracyjnych.  

 

Znajomość Języka 

Znajomość języka angielskiego (i/lub innych języków) jest wysoce zalecana 

i uczelnie wspierają oraz przygotowują swoich pracowników do nauczania w 

języku angielskim poprzez ofertę darmowych kursów językowych, usług 

tłumaczeniowych (tłumaczenie prezentacji), ulotek i innych materiałów 

dydaktycznych.  

Aby podkreślić znaczenie prawidłowego przygotowania językowego 

materiałów dydaktycznych i wykładów na Uniwersytecie w Antwerpii, serwis 

nazwano “Linguapolis”.  

  

Umiejętności Międzykulturowe i Umiejętności Nauczania Studentów 

Zagranicznych 

Szkolenia międzykulturowe są również oferowane na takie tematy jak: 

“Efektywniejsza Komunikacja z Zagranicznymi Studentami” i “Nauczanie w 

Międzynarodowej Klasie”.xxi Uniwersytet w Iowaxxii oferuje obszerny 

program, jak np. Certyfikat Programu Budowania naszej Globalnej 

Społeczności, który ma na celu poprawę umiejętności niezbędnych do 

                                                           
xx http://www.gla.ac.uk/services/humanresources/internationalisation/staff-students/  
xxi https://www.cmu.edu/icc/handouts/QuickTipsNNES.pdf  
xxii http://www.cmu.edu/teaching/resources/PublicationsArchives/InternalReports/culturalvariations.pdf  

http://www.gla.ac.uk/services/humanresources/internationalisation/staff-students/
https://www.cmu.edu/icc/handouts/QuickTipsNNES.pdf
http://www.cmu.edu/teaching/resources/PublicationsArchives/InternalReports/culturalvariations.pdf
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nauczania zagranicznych studentów. Program zawiera następujące 

elementy: umiejętności dotyczące rozpoznania własnej kultury i tego jak 

własne soczewki kulturowe wpływają na interakcje, techniki wspierania 

zagranicznych studentów i kadry akademickiej w procesie dostosowywania 

kulturowego, strategie interakcji i wspierania zagranicznych studentów oraz 

kadry akademickiej, informacje o tym jak radzić sobie w przypadku 

konfliktów międzykulturowych i ich preferowany styl konfliktu.  

Wiele uniwersytetów promuje międzynarodowe wymiany nauczycieli 

akademickich, aby mogli zdobyć doświadczenie międzynarodowe. 

Profesorowie z zagranicy są zapraszani na wykłady. Niektóre uniwersytety 

sporządzają raporty na temat pracy z zagranicznymi studentami4, w ten 

sposób diagnozowane są najlepsze praktyki i słabe strony. Takie raporty 

służą całej społeczności akademickiej jako źródło porad. Porady na temat 

nauczania studentów zagranicznych są dostępne na stronach internetowych 

uczelni.xxiii xxiv xxv 

                                                           
xxiii http://teaching.berkeley.edu/international-students#toolbox  
xxiv http://www.uky.edu/international/node/911  
xxv https://www.heacademy.ac.uk/sites/default/files/working-with-international-students.pdf  

http://teaching.berkeley.edu/international-students#toolbox
http://www.uky.edu/international/node/911
https://www.heacademy.ac.uk/sites/default/files/working-with-international-students.pdf
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PODSUMOWANIE 

W raporcie tym przedstawiano w sposób kompleksowy źródła wsparcia 

oferowanego dla międzynarodowych studentów na wybranych uczelniach. 

 Dokument pokazuje, że istnieje wiele działań, które są wprowadzane 

w zakresie wsparcia informacyjnego, adaptacji kulturowej i integracji, 

wsparcia emocjonalnego, wsparcia procesu edukacyjnego, wsparcia 

finansowego i społecznego, w zakresie obiektów i wsparcia dla pracowników 

uczelni. 

 Na podstawie tego raportu, rozpoznania struktury i zakresu wsparcia 

przewidzianego dla zagranicznych studentów na WUM (Raport SUPP 1) oraz 

na podstawie badania przeprowadzonego wśród zagranicznych studentów 

WUM (Raport SUPP 4) zespół SUPP przygotował Poradnik dotyczący Dobrych 

Praktyk w Zakresie Adaptacji Kulturowej, Integracji i Wsparcia 

Psychospołecznego dla Studentów Zagranicznych (Raport SUPP 3). 
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Lista pozostałych raportów SUPP 

Raport SUPP 1.  Adaptacja Kulturowa, Integracja i Wsparcie 

Psychospołeczne dla Studentów Zagranicznych WUM 

Raport SUPP 3. Dobre Praktyki w Zakresie Adaptacji Kulturowej, Integracji 

i Wsparcia Psychospołecznego dla Studentów 

Zagranicznych  

Raport SUPP 4. Satysfakcja, Potrzeby i Dobrostan Studentów 

Zagranicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – 

Badanie SUPP 2015  
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