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Umiędzynarodowienie wyższych uczelni 
praktyczne wyzwania dla ośrodków nauczania języków obcych

Celem naszej konferencji jest wymiana doświadczeń związanych z szeroko pojętą 
wyzwaniami, jakie stawia przed uczelniami wyższymi 
procesie odgrywają uczelniane ośrodki nauczania języków ob

Pragniemy poruszyć tematy z wielu różnych obszarów: od ogólnych
internacjonalizacji uczelni i mobilności studen
internacjonalizacji na codzienne życie uczeln
problemy organizacyjne.

Ufamy, że proponowane prezentacje zachę
Zapraszamy do zapoznania się z listą prezentacji na następnej stronie. 

można sprawdzić w tabeli poniżej. Szczegółowy program prześlemy wkrótce.

Prosimy o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia

Zapraszamy!

Kontakt: Marta Puchalska
tel. +48 22 234 73 52
sjo@sjo.pw.edu.pl

PIĄTEK, 4 grudnia 2015 

9.00-10.00 Registration

10.00 -11.00 Ceremonia otwarcia i sesja plenarna

11.00-11.15 Kawa

11.15-13.15 Sesje plenarne

13.15-14.15 Obiad

14.15-15.45 Sesje równoległe 

15.45-16.00 Kawa

16.00-17.00 Sesje równoległe 

17.00-17.40 Sesja plenarna

17.45-20.00 Kolacja

00-661 Warszawa, tel. +48 22 234 73 52, www.sjo.pw.edu.pl

ZAPROSZENIE

Politechniki Warszawskiej oraz Stowarzyszenie SERMO
serdecznie zapraszają do udziału w 

Konferencji
Umiędzynarodowienie wyższych uczelni -

raktyczne wyzwania dla ośrodków nauczania języków obcych
Warszawa, 4-5 grudnia 2015

jest wymiana doświadczeń związanych z szeroko pojętą 
stawia przed uczelniami wyższymi rosnąca mobilność studentów i absolwentów

procesie odgrywają uczelniane ośrodki nauczania języków obcych.

poruszyć tematy z wielu różnych obszarów: od ogólnych, takich jak np. korzyści wynikające z 
i mobilności studentów, po tematy bardziej szczegó

internacjonalizacji na codzienne życie uczelni, takie jak np. prowadzenie zajęć w grupach mieszanych,

zachęcą Państwa do uczestnictwa w naszej konferencji.
Zapraszamy do zapoznania się z listą prezentacji na następnej stronie. Godziny rozpoczęcia i zakończenia konferencji 

Szczegółowy program prześlemy wkrótce.

Prosimy o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia.

Sobota, 5 grudnia 2015

9.00-10.00 Sesja plenarna

Ceremonia otwarcia i sesja plenarna 10.00-11.00 Sesje równoległe

11.00-11.15 Kawa

11:15-13.15 Sesje równoległe

13:15-13:30
Ceremonia zamknięcia, certyfikaty, 
losowanie nagród

13:30-14:30 Obiad

14:30-16.00
Walne zebranie SERMO
(tylko dla członków)

, www.sjo.pw.edu.pl

oraz Stowarzyszenie SERMO

raktyczne wyzwania dla ośrodków nauczania języków obcych

jest wymiana doświadczeń związanych z szeroko pojętą internacjonalizacją studiów, 
bilność studentów i absolwentów, oraz rolą, jaką w tym 

takich jak np. korzyści wynikające z 
, po tematy bardziej szczegółowe, dotyczące wpływu 

w grupach mieszanych, różnice kulturowe, 

Państwa do uczestnictwa w naszej konferencji.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia konferencji 

Sesje równoległe

Sesje równoległe

Ceremonia zamknięcia, certyfikaty, 
losowanie nagród

Walne zebranie SERMO
członków)



PREZENTACJE
(wszystkie prezentacje są w języku angielskim, chyba że zaznaczono inaczej) 

Jesteśmy niezmiernie dumni gościć wielu uznanych prezenterów m.in  
profesora John’a de Jong’a, który spróbuje odpowiedzieć na bardzo intrygujące pytanie: 

 Why doesn’t CEFR always work?

Przedstawimy również wiele różnych aspektów internacjonalizacji na Politechnice 
Warszawskiej i będzie to odzwierciedlone w następujących prezentacjach: 

 Internationalisation of Warsaw University of Technology.

 International students – challenge accepted!

 WUT Foundation Year for International Students.

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość poznania sposobów, jakie wypracowały inne 
uczelnie, zarówno z Polski jak i innych krajów europejskich, w radzeniu sobie z problemami
związanymi z internacjonalizacją uczelni: 

 Enhancing the international student experience: the benefits of an effective
induction and integration programme – British experience

 Quo vadis, language centre? Internationalisation as a driving force; the ongoing
development of the language centre of Ruhr-Universität Bochum

 Two examples for a successful and sustainable internationalisation - European
University Viadrina

 Internacjonalizacja uczelni na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Krakowie (prezentacja w jęz. polskim)

 The Politics of Language Policy - the experience of the RWTH Aachen University
Language Centre.

Równocześnie pragniemy skupić się na praktycznych aspektach i wyzwaniach związanych z 
uczeniem studentów pochodzących z wielu obszarów kulturowych i reprezentujących różne 
systemy edukacji oraz z pokonywaniem barier komunikacyjnych. Poniższe prezentacje będą 
zwierać doświadczenia nauczycieli-praktyków w tym obszarze:  

 My international group: a hard nut to crack or a piece of cake?

 Teaching technical and professional writing to students of a technical university.

Dwie prezentacje na pewno dadzą nam wiele do myślenia: 

 What can TED speakers teach us about globalisation, soft skills and language? Analysing
TED talks for better internationalised world (Piotr Bucki)

 Admissions criteria - Do standarized tests matter?

Zajmiemy się również zagadnieniem nabywania nowych umiejętności przez kadrę 
nauczycielską uczelni wyższych w celu sprostania wyzwaniom związanym z rosnącą liczbą 
studentów międzynarodowych, zarówno w Polsce jak i zagranicą. Temat ten będzie 
przedstawiony przez wykładowcę Uniwersytetu Medycznego, który uczy studentów 
międzynarodowych na tej uczelni oraz w poniższych prezentacjach: 



 What helps teachers teach... in English?

 Internationalisation and the role of English in tertiary education - providing
English language support to university teaching staff.

Jedna z prezentacji będzie dotyczyła korzyści dla nauczycieli języków obcych jakie płyną z 
internacjonalizacji uczelni wyższych.  

 Teacher development in the context of internationalisation of higher education -
the example of the Foreign Language Centre, Warsaw University of Technology.

Poruszymy również kwestię uczenia się lokalnych języków krajów, do których przyjeżdżają 
studenci międzynarodowi, ich problemów z tym związanych i rozwiązań oferowanych przez 
uniwersytety goszczące: 

 Refleksje na temat nauczania języka polskiego jako języka obcego na 
Politechnice Poznańskiej (prezentacja w jęz. polskim) 

 Dlaczego tak trudno nauczyć się języka polskiego? Język polski oczami 
cudzoziemców (prezentacja w jęz. polskim) 

 Finnish at Aalto University: The use of the local language in a globalized
university context.

 Specyfika nauczania języka rosyjskiego jako obcego w Katedrze Ukrainistyki UW 
w obliczu różnorodności kulturowej studentów. (prezentacja w jęz. polskim)

Na naszej konferencji zaprezentujemy różne inicjatywy podjęte zarówno przez studentów 
jak i nauczycieli mające na celu integrację studentów międzynarodowych z krajem 
goszczącym i społecznością akademicką tego kraju. 
Przedstawimy projekt:

 Polish-Technika Day

 Oraz wydarzenia organizowane przez Erasmus Student Network at WUT.

Nadal czekamy na kilka prezentacji.


