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Program ERASMUS+ nie tylko dla studentów!
 

W czerwcu 2021 roku miałam możliwość udziału w programie ERASMUS+, 
w ramach którego prowadziłam zajęcia dla studentów Uniwersytetu Ismail Qe-
mali we Wlorze. Wyjazd do Albanii był szczególny z dwóch powodów. Przede 
wszystkim była to moja pierwsza podróż jako pracownika Katedry Dziennikar-
stwa i Komunikacji Społecznej, do zagranicznej uczelni. Ponadto, był to także 
pierwszy wyjazd służbowy po długim okresie lockdownu, spowodowanego epi-
demią koronawirusa. Podczas gdy studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach kończyli semestr roku akademickiego 2020/2021 na Teamsie, studen-
ci Uniwersytetu we Wlorze wrócili na ostatnie dwa tygodnie na zajęcia stacjonar-
ne. Dzięki temu, wraz z dr Katarzyną Ostrowską oraz mgr Martą Kwaśniewską 
z Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK mogłyśmy zrealizować 
wyjazd dydaktyczny w ramach programu. 

Prowadzone przeze mnie zajęcia z komunikacji interpersonalnej były do-
skonałą okazją do poznania studentów z Albanii i Turcji (którzy przebywali na 
uczelni w ramach wymiany międzynarodowej). Szczególnie chętnie uczestni-
czyli oni w ćwiczeniach mających na celu pokonywanie barier komunikacyj-
nych i doskonalenie umiejętności aktywnego słuchania na różnych poziomach 
komunikacji społecznej. Otwartość i aktywność uczestników oraz warsztatowy 
charakter spotkania sprawiły, że udało się zintegrować całą grupę i efektywnie 
zrealizować założony program. Pobyt we Wlorze dał nam także możliwość na-
wiązania kontaktów z wykładowcami Uniwersytetu Ismail Qemali, wymiany 
doświadczeń i planowania dalszej współpracy pomiędzy naszymi Uczelniami 
na różnych polach naukowo-dydaktycznych. Z wielką przyjemnością opowie-
działam także o Uniwersytecie Jana Kochanowskiego studentom i pracownikom 
albańskiej uczelni i zachęciłam ich do przyjazdu do Kielc. 
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Ale program ERASMUS+ to nie tylko praktyki akademickie. To także moż-
liwość poznania kultury, historii i kuchni kraju, który się odwiedza. Wlora – mia-
sto dwóch mórz, starożytna grecka Apollonia, Blue Eye – prawdziwy cud natury, 
czy wpisane na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO Butrint, Berat 
i Gijrokastra – to wspaniałe miejsca na mapie Albanii, które mogłyśmy zobaczyć. 
Wystarczyło wypożyczyć samochód i otworzyć się na nowe doznania – nomen 
omen komunikacyjne. 

Program ERASMUS+ to doskonała okazja, żeby poszerzyć horyzonty, 
nawiązać kontakty międzynarodowe i zdobywać nowe kompetencje zarówno 
naukowe, jak i dydaktyczne. Cieszę się, że mogłam wziąć w nim udział i nie-
cierpliwie czekam na kolejną edycję, żeby zgłosić się na wyjazd dydaktyczny, 
poznać kolejnych wartościowych studentów, czerpać z doświadczeń pracowni-
ków uczelni partnerskich i móc dzielić się swoimi. W końcu Erasmus jest nie 
tylko dla studentów!


