Program konferencji podsumowującej projekt „Europejski Uniwersytet Wschodni”
Lublin, 30.09.2016
10.00 – 11.30 Panel otwierający: Imigranci w moim mieście
Panel poruszający tematykę różnych aspektów migracji. Jak migranci postrzegają ojczyznę
Solidarności? Co administracja rządowa i samorządowa, organizacje pozarządowe oraz Kościół
robią, a co powinny robić, by nasze miasta były bardziej przyjazne dla migrantów i uchodźców? W
jaki sposób szkoły, parafie, organizacje pozarządowe powinny otworzyć się na migrantów i
uchodźców oraz jak powinny o nich uczyć?
11.30 – 12.30 Wręczenie nagród konkursowych za najlepsze projekty współpracy transgranicznej
12.30 – 13.30 Przerwa na obiad
13.30 – 15.00 Miasto akademickie – idea, strategie rozwoju, modele współpracy miast z
uczelniami
Panel dotyczący współczesnych modeli „miast akademickich”. Dyskusja dotyczyć będzie form
współpracy miast i metropolii ze środowiskami akademickimi oraz budowania strategii rozwoju
miast w oparciu o sektor edukacji, w tym edukacji wyższej. W panelu udział wezmą przedstawiciele
administracji publicznej oraz szkolnictwa wyższego z Lublina i jego miast partnerskich z Europy
Wschodniej i z EU. Podczas tego panelu będą omawiane dobre praktyki współpracy, jak również
wyzwania stojące przed miastami akademickimi.
15.00 – 15.15 Przerwa na kawę
15.15 – 16.45 Podwójne dyplomowanie a procesy umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego
Panel poświęcony modelom, praktyce tworzenia i efektom międzynarodowych programów
podwójnego dyplomowania oraz innych międzynarodowych programów wspólnych studiów
wyższych. Dyskusja dotyczyć będzie m.in. roli, jaką odgrywa podwójne dyplomowanie w procesach
umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego, form finansowania studiów wspólnych, barier w
tworzeniu tych programów studiów wspólnych przez uczelnie partnerskie z państw UE i Europy
Wschodniej, problemu jakości kształcenia oraz organizacji studiów wspólnych.
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16.45 – 17.00 Przerwa na kawę
17.00 – 19.30 Europejski Uniwersytet Wschodni
Panel „Europejski Uniwersytet Wschodni” podsumuje rezultaty projektu zrealizowanego przez
Miasto Lublin w ramach Programu Erasmus+. Będzie on miejscem dzielenia się doświadczeniami
pomiędzy uczelniami zaangażowanymi w projekt na temat migracji studentów z państw
Partnerstwa Wschodniego, ich motywów podjęcia edukacji wyższej za granicą, oceny edukacji w
swoich krajach i w innych krajach europejskich, sposobów tworzenia atrakcyjnej oferty edukacyjnej
dla studentów z państw Partnerstwa Wschodniego oraz narzędzi wzmacniania
umiędzynarodowienia uczelni.
- Partnerstwo strategiczne miasta i uczelni na przykładzie „Europejskiego Uniwersytetu
Wschodniego”
- Studiowanie za granicą – prezentacja wyników badań obecnych i przyszłych studentów oraz
istniejących rozwiązań i dobrych praktyk
- Kształtowanie oferty edukacyjnej dla studentów zagranicznych – prezentacja nowych kierunków
studiów
- Dobre praktyki i lekcje na przyszłość
- Międzynarodowy transfer wiedzy – doświadczenie dzielenia się wiedzą przez uczelnie zagraniczne
- Sieciowanie współpracy miasta z uczelniami – doświadczenia i perspektywy
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