
Welcome to Poland: 
prezentacja rezultatów i propozycje na przyszłość
31 marca 2021 r.



DZIĘKUJEMY! 



wystąpienia

• dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH -
Prorektor ds. dydaktyki i studentów

• dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH -
Prorektor ds. współpracy z zagranicą

• Łukasz Sybicki, Radca Prawny – Narodowa
Agencja Wymiany Akademickiej
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Informacje o Projekcie 

Nazwa programu: WELCOME TO POLAND

Okres realizacji: 01.12.2018 – 31.03.2021

Kwota dofinansowania: 451 909,00 zł

Tytuł projektu: Rozwój kompetencji kadry 

naukowej, dydaktycznej i 

administracyjnej, optymalizacja 

modelu obsługi studentów i kadry z 

zagranicy i kształtowanie kultury 

otwartości w Szkole Głównej 

Handlowej w Warszawie

Strona internetowa 
projektu:

projectwelcome.sgh.waw.pl

http://projectwelcome.sgh.waw.pl/about-project


WELCOME w liczbach



Zadanie 1: Szkolenia 

▪ Szkolenie e-learning: Różnice kulturowe – dostępne na 
platformie e-learningowej eSGH

▪ Warsztaty specjalistyczne z obszaru wielokulturowości i 
obsługi studenta zagranicznego (60 osób); 2019

▪ Szkolenie trenerskie (20 osób); styczeń-czerwiec 2020

▪ Szkolenie dot. prawnych regulacji dot. obsługi studenta
zagranicznego luty 2021 r.

▪ Szkolenie z zakresu umiędzynarodowienia szkolnictwa 
wyższego (MsTeams) luty 2021 r.

▪ Cykl szkoleń dot. komunikacji wielokulturowej dla 
studentów  (MsTeams) luty/marzec 2021 r.

▪ Szkolenie zagraniczne Crisis Leadership in Higher
Education; marzec 2021 r. 

▪ Szkolenia e-learningowe "Różnice kulturowe”  - wersja 
anglojęzyczna 



Zadanie nr 1: Szkolenie trenerskie

▪ szkolenie trenerskie zrealizowane w trybie
stacjonarnym oraz on-line (Ms Teams) (18 
stycznia – 21 czerwca 2020 r.)

▪ 10 bloków szkoleniowych: 160 
godz. dydaktycznych

▪ łącznie w szkoleniu uczestniczyło 22 
pracowników SGH 



Zadanie nr 1: Szkolenie trenerskie

• Wprowadzenie do kompetencji międzykulturowych

• Komunikacja międzykulturowa na międzynarodowej uczelni

• Poznać nieznane – co kształtuje zagranicznego studenta

• Kultura otwartości

• Trening interpersonalny x 2 części

• Trudne sytuacje szkoleniowe. Projektowanie szkoleń w 
oparciu o identyfikowane potrzeby szkoleniowe (ips)

• Prowadzenie szkoleń wewnętrznych

• Prowadzenie szkoleń przystanowiskowych 1:1

• Szerszy horyzont



Zadanie nr 1: Szkolenie z zakresu
umiędzynarodowienia
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• Budowanie strategii 
umiędzynarodowienia (pol)

• Negocjacje w środowisku 
wielokulturowym (ang)

• Prezentacje i wystąpienia publiczne 
(ang)

• Protokół dyplomatyczny (pol)

• 24 godziny dydaktyczne

• w trybie on-line (platforma Ms 
Teams)
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Zadanie nr 1: Cykl szkoleń dla studentów
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▪ szkolenie zrealizowane w trybie on-line (Ms 
Teams); 

▪ 3 bloki szkoleniowe: każdy 24 godziny 
dydaktyczne

▪ liczba godzin dydaktycznych w całym cyklu 
szkoleń wyniosła 72 godziny dydaktyczne 

▪36 godzin szkoleń w języku angielskim 

▪ łącznie w szkoleniach uczestniczyło 190 
studentów 



Zadanie nr 1: 
Biblioteczka #SGH4U 

▪ Utworzenie Biblioteczki Trenera (zakup 
książek z obszaru szkoleń i spraw dot. 
wielokulturowości); 188 pozycji książkowych

▪ Zakup książek (materiałów) 
szkoleniowych "Więźniowie geografii" dla 
uczestników szkolenia trenerskiego 20 szt.



Zadanie nr 2 
▪ Centrum Kompetencyjne Wielokulturowości – CKW 

utworzone decyzją JM Rektora SGH, Prof. Marka 
Rockiego z dnia: 1 lutego 2019 r. /kontynuacja realizacji  
decyzją JM Rektora SGH Prof. Piotra Wachowiaka z dnia 
30 marca 2021 r. 

▪ Organizacja i realizacja 5 zagranicznych wizyt 
studyjnych 

✓Wirtschaftsuniversitaet Wien (Austria), 

✓ KEDGE Business School (Francja), 

✓ UQAM – Université du Québec à Montréal (Kanada), 

✓ Europejski Uniwersytet Viadrina (Niemcy), 

✓ Pepperdine University (USA)

▪ Organizacja i realizacja 5 wizyt studyjnych w Polsce 

✓ Uniwersytet Wrocławski,

✓ Uniwersytet Jagielloński, 

✓ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 

✓ Politechnika Gdańska, 

✓ Politechnika Łódzka
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▪ Forum Dziekanatów International (ponad 500 uczestników).

Forum zostało objęte patronatem Wiceprezesa Rady 

Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Jarosława Gowina i Przewodniczącego KRASP 



Zadanie nr 2

▪ Publikacja recenzowana: praktyczny przewodnik po 
obowiązujących regulacjach i praktykach związanych z 
umiędzynarodowieniem i obsługą studenta 
zagranicznego: wydrukowano 350 egz. + dodruk 350 
egz. 

▪ Osoby zainteresowane uzyskaniem książki pt. 
"Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego. Strategie, 
wyzwania i dobre praktyki" proszone są o podanie swoich 
danych kontaktowych. Książki będą przekazywane do 
jednostek organizacyjnych SGH na Państwa nazwisko 
poprzez Kancelarię Główną.

▪ Link do formularza: FORM

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DhtOFuXIqUGbu29-1A7vBCsx29HuBJlBveUfyquBClJUMFlRUjBQOU83R0c0Vk5CV1Q2RFYyTDk4Vy4u


17

Zadanie 3 
Seminarium (interaktywne warsztaty) dot. 
dobrych praktyk – dla ok. 150 osób
▪ Raport dobrych praktyk na podstawie wymiany doświadczeń podczas 

seminarium i innych informacji 
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Zadanie 3 
Utworzenie platformy wymiany 
doświadczeń (strona internetowa)   

https://platforma4u.sgh.waw.pl/strona-glowna


Zadanie nr 4
Wsparcie działalności jednostek SGH 
zajmujących się obsługą studentów i 
kadry z zagranicy

Wsparcie działalności jednostek SGH zajmujących się obsługą 

studentów i kadry z zagranicy:

▪ Ulotki informacyjne i przewodniki:

✓ Safety tips for students

✓ SGH TO-DO before arrival

✓ Guide for Degree International Students

✓ Pre-arrival Guide for Exchange Students

✓ Przewodnik dla Buddy - jak dobrze wspierać zagranicznego 

studenta podczas wymiany w SGH

▪ Tłumaczenia na j. angielski informacji publikowanych na 

stronach internetowych jednostek oraz aktów prawnych 

SGH

http://projectwelcome.sgh.waw.pl/system/files/Safety_and_Security.pdf
http://projectwelcome.sgh.waw.pl/system/files/Before%20Arrival_leaflet-compressed.pdf
http://projectwelcome.sgh.waw.pl/system/files/Guide%20For%20Degree%20International%20Students.pdf
http://projectwelcome.sgh.waw.pl/system/files/Pre-Arrival_Guide_For_Exchange_Students_0.pdf
http://projectwelcome.sgh.waw.pl/system/files/Przewodnik_dla_Buddy.pdf


PUBLIKACJE



UPOWSZECHNIENIE



Welcome… 
follow-up

Centrum Kompetencyjne Wielokulturowości 

22 wewnętrznych trenerów SGH z obszaru komunikacji  
i zarządzania w środowisku wielokulturowym 

Biblioteczka #SGH4U 

Platforma Wymiany Doświadczeń 

Szkolenie e-learningowe „Różnice kulturowe”  



Dziękuję za uwagę. 
I jeszcze raz serdeczne podziękowania dla Państwa za zaangażowanie i wsparcie 


