Kalendarium działalności Biura Programów Zagranicznych
najważniejsze wydarzenia 2014 roku
styczeń





coroczna rekrutacja na wyjazdy zagraniczne z programów: Erasmus, EMBS, Podwójne Dyplomy oraz w
ramach Umów Wielostronnych;
rekrutacja na program Master of Public Administration w Grand Valley State University;
rozpoczęcie prac związanych z koncepcją nowej strony internetowej BPZ;
realizowanie celów informacyjnych – stały kontakt ze studentami polskimi i zagranicznymi oraz
koordynatorami z uczelni partnerskich

luty






organizacja Tygodnia Orientacyjnego przeznaczonego dla studentów przyjeżdżających w ramach
wymiany do UEK;
rozpoczęcie nowego semestru anglojęzycznego semestralnego programu English Track, przyjazd ponad
200 studentów z uczelni partnerskich;
rozpoczęcie kolejnej edycji zajęć w ramach komercyjnego lektoratu języka polskiego Polish Path;
podpisanie nowych umów z następującymi uczelniami: American University in Bulgaria, Bułgaria,
Bucharest University of Economic Studies, Rumunia, Instituto Politecnico do Porto, Portugalia;
realizowanie celów informacyjnych – stały kontakt ze studentami polskimi i zagranicznymi oraz
koordynatorami z uczelni partnerskich

marzec








pierwsze nominacje na stypendia zagraniczne;
uruchomienie nowej strony internetowej www.bpz.uek.krakow.pl
poszukiwanie partnerów projektów w celu nadania właściwego kierunku działaniom związanym z
edukacją w języku angielskim w ramach krótkich programów edukacyjnych;
pozyskanie Karty Uczelni Erasmusa+ na lata 2014-2020;
podpisanie nowych umów z następującymi uczelniami: Universidad Almeria, Hiszpania, University of
Trento, Włochy, Universitatea Babeș-Bolyai, Rumunia, IBA Kolding, Dania, Universidad Catolica Santa
Teresa de Jesus de Avila, Hiszpania, Pamukkale University, Turcja;
realizowanie celów informacyjnych – stały kontakt ze studentami polskimi i zagranicznymi oraz
koordynatorami z uczelni partnerskich

kwiecień








rekrutacja na program STEP, Japonia;
wizyta przedstawiciela uczelni duńskiej International Business Academy - przeprowadzanie rozmów
kwalifikacyjnych ze studentami starającymi się o stypendium fundacji VELUX;
zebranie danych statystycznych dotyczących działań podejmowanych przez BPZ;
podpisanie nowych umów z następującymi uczelniami: FH Joanneum University of Applied Sciences,
Austria, University CEU Cardenal Herrera, Hiszpania, University of Economics Varna, Bułgaria, Escola
Universitaria del Maresme, Hiszpania, Frankfurt School of Finance and Management, Niemcy;
nominacje na stypendia zagraniczne;
realizowanie celów informacyjnych – stały kontakt ze studentami polskimi i zagranicznymi oraz
koordynatorami z uczelni partnerskich

maj









rozpoczęcie rekrutacji na Szkołę letnią języka niemieckiego;
udział w międzynarodowej konferencji NFSA, USA w ramach projektu Study in Krakow
opracowanie koncepcji Kursu przygotowawczego języka polskiego dla osób zainteresowanych studiami
w UEK;
opracowanie koncepcji Kursu przygotowawczego języka angielskiego dla osób zainteresowanych
studiami w UEK;
rekrutacja na program CEEPUS;
rekrutacja na program wymiany krajowej – Transekonomik;
nominacje na stypendia zagraniczne;
realizowanie celów informacyjnych – stały kontakt ze studentami polskimi i zagranicznymi oraz
koordynatorami z uczelni partnerskich

czerwiec








obchody 20-lecia BPZ, które swą obecnością zaszczycili liczni goście w tym: J.M. Rektor UEK dr hab.
inż. Andrzej Chochół, nasz bezpośredni przełożony - Prorektora ds. Kształcenia i Studentów prof. dr
hab. Krzysztof Surówka, Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Aleksy Pocztowski, Prorektor ds. Organizacji
i Rozwoju prof. UEK dr hab. Andrzej Sokołowski. Wielką przyjemność sprawiła nam również obecność
byłego Rektora UEK prof. dr hab. Ryszarda Borowieckiego oraz naszych byłych, bezpośrednich
przełożonych: prof. UEK dr hab. Jana Targalskiego, prof. dr hab. Janusza Teczke, prof. dr hab.
Andrzeja Malawskiego oraz obecnego Kwestora Uczelni mgr Józefa Andrzeja Laskowskiego;
dodatkowa rekrutacja na wyjazdy zagraniczne;
zatwierdzenie złożonego wniosku o dofinansowanie z Erasmusa+;
rekrutacja na program Mentor;
ogłoszenie wyników rekrutacji na Szkołę letnią języka niemieckiego;
realizowanie celów informacyjnych – stały kontakt ze studentami polskimi i zagranicznymi oraz
koordynatorami z uczelni partnerskich

lipiec








podpisanie umowy na realizację projektu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, dzięki któremu studenci
mogą wyjechać na semestralne studia do jednej z czterech uczelni partnerskich w Norwegii i jednej w
Liechtensteinie;
trzytygodniowa, jedenasta edycja Szkoły letniej języka niemieckiego;
zakończenie rekrutacji na Kurs przygotowawczy języka polskiego;
zakończenie rekrutacji na Kurs przygotowawczy języka angielskiego;
nominacje na stypendia zagraniczne;
realizowanie celów informacyjnych – stały kontakt ze studentami polskimi i zagranicznymi oraz
koordynatorami z uczelni partnerskich

sierpień




wyróżnienie PAKA dla specjalności International Business;
nominacje na stypendia zagraniczne;
realizowanie celów informacyjnych – stały kontakt ze studentami polskimi i zagranicznymi oraz
koordynatorami z uczelni partnerskich

wrzesień








udział - w ramach projektu Study in Krakow - w konferencji międzynarodowej EAIE w Czechach;
organizacja Tygodnia Orientacyjnego dla studentów przyjeżdżających w ramach wymiany do UEK;
rozpoczęcie nowego semestru anglojęzycznego semestralnego programu English Track, przyjazd ponad
200 studentów z uczelni partnerskich;
opracowanie raportu na temat strategii umiędzynarodowienia UEK;
rekrutacja na Scandinavian Module;
nominacje na stypendia zagraniczne;
realizowanie celów informacyjnych – stały kontakt ze studentami polskimi i zagranicznymi oraz
koordynatorami z uczelni partnerskich

październik














spotkanie sieci EMBS w Danii - ustalenie nowej strategii działania konsorcjum oraz sposobu
certyfikowania udziału w programie;
kolejna edycja Międzynarodowego Dnia Otwartego;
ogłoszenie rekrutacji na wyjazdy na rok akademicki 2015/16;
zatwierdzenie złożonego wniosku o dofinansowanie wyjazdów na Erasmusa+ osób w trudnej sytuacji
materialnej z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;
inauguracja kolejnego roku akademickiego dla studentów International Business, Corporate Finance;
prace koncepcyjne nad planowanym uruchomieniem zajęć z praktykami biznesu;
spotkanie koordynatorów programu CEEPUS w Wiedniu;
rekrutacja na program STEP, Japonia;
rozpoczęcie zajęć w ramach Kursu przygotowawczego języka polskiego;
rozpoczęcie zajęć w ramach Kursu przygotowawczego języka angielskiego;
rozpoczęcie kolejnej edycji komercyjnego lektoratu języka polskiego - Polish Path;
nominacje na stypendia zagraniczne;
realizowanie celów informacyjnych – stały kontakt ze studentami polskimi i zagranicznymi oraz
zagranicznymi oraz koordynatorami z uczelni partnerskich

listopad















rozpoczęcie czwartej edycji studiów doktoranckich;
cykl spotkań informacyjnych dotyczących wyjazdów na stypendia zagraniczne;
promocja studenckiej wymiany międzynarodowej na terenie kampusu;
rozpoczęcie prac koncepcyjnych nad stworzeniem Alumni Club, który odpowiadałby na potrzeby
absolwentów studiów w języku angielskim oraz beneficjentów wyjazdów stypendialnych;
udział w targach EHEF w Wietnamie;
obecność BPZ na targach edukacyjnych w Monachium;
udział w panelach dyskusyjnych dotyczących uczestnictwa w programie VELUX, Dania;
prace nad raportem końcowym z działań programu Erasmus w r.a. 2013/14;
prace nad raportem postępu dotyczącym realizacji działań w ramach programu Erasmus+ 2014/15;
przyjęcie - na podstawie programu Polski Erasmus dla Ukrainy - pierwszych studentów z tego kraju;
przystąpienie do realizacji filmu reklamującego studia w języku angielskim w UEK, anglojęzyczne
krótkie programy edukacyjne, kursy językowe i wymianę stypendialną;
wykłady gościnne dydaktyków zagranicznych przeznaczonych dla studentów UEK;
nominacje na stypendia zagraniczne;
realizowanie celów informacyjnych – stały kontakt ze studentami polskimi i zagranicznymi oraz
koordynatorami z uczelni partnerskich

grudzień









konferencja International Relations Offices`s Forum w UEK;
spotkanie informacyjne ze studentami zainteresowanymi wyjazdem na częściowe studia zagraniczne;
kontynuacja promocji studenckiej wymiany międzynarodowej na terenie kampusu;
rekrutacja na program wymiany krajowej – Transekonomik;
rekrutacja na program Mentor;
prace nad odświeżeniem identyfikacji graficznej BPZ;
nominacje na stypendia zagraniczne;
realizowanie celów informacyjnych – stały kontakt ze studentami polskimi i zagranicznymi oraz
koordynatorami z uczelni partnerskich

