Internacjonalizacja w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych
im. prof. Michała Iwaszkiewicza Poznaniu
Kontakty z uczelniami zagranicznymi WSUS współpracuje z następującymi uczelniami:
Universidad Complutense de Madrid
 Uniwersytet Masaryka w Brnie (Słowacja)
 Uniwersytet Państwowy Tarasa Szewczenki w Kijowie
 Uniwersytet w Tallinie (Estonia)
 Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny w Kijowie (Ukraina)
 Wyższa Szkoła Biznesu w Alczewsku (Ukraina)
 Uniwersytet Aydin w Istambule, Turcja
Współpraca opiera się nie tylko na kontaktach formalnych, ale również nieformalnych
pracowników uczelni. Są to nie tylko naukowcy, ale również osoby ze świata mediów,
kultury, polityki i praktyki gospodarczej. Porozumienia z innymi uczelniami pozwalają
propagować Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego, jak również spoza obszaru UE.
Współpraca międzynarodowa ma za zadanie rozszerzać wiedzę dotyczącą różnych systemów
medialnych na świecie, a także funkcjonowania mediów w różnych krajach. Student
zapoznaje się z różnymi normami społecznymi obowiązującymi na świecie Studenci
i wykładowcy dzięki współpracy międzynarodowej rozwijają umiejętności w interpretowaniu
różnych kulturowo zjawisk społecznych oraz mogą w praktyce wykorzystywać wiedzę
teoretyczną, tak z zakresu dziennikarstwa, jaki komunikacji społecznej, a przede wszystkim
języków obcych. Uczestnicy projektów międzynarodowych zdobywają umiejętność
współpracy w międzynarodowych zespołach. Potrafią przewidywać efekty podejmowanych
działań z zachowaniem zasad etyki właściwych dla przedmiotu studiów. Ponadto w ramach
sylabusów studiów studenci zaliczają przedmioty z obszaru różnic kulturowych.
Internacjonalizacja wykładowców obejmuje wymiany, wykłady, wizyty, wystawy.
Kadra WSUS współpracuje przede wszystkim z ww. uczelniami w zakresie publikacji
oraz wystąpień na Uczelni. Efektywna współpraca ma miejsce na Uniwersytecie Masaryka
w Brnie oraz na Uniwersytecie Szewczenki w Kijowie. W ramach współpracy
międzynarodowej zostały zaplanowane wspólne programy edukacyjne z Uczelniami
na Ukrainie ( 2018-2019).
W ramach programu Erasmus w 2013 roku dr Agnieszka Woch Juchacz przeprowadziła cykl
wykładów na Uniwersytecie Aydin w Stambule pt. Intergral Marketing Communication,
Advertsiting, Creativity, Elements of Design Management. W tym samym roku dr Jolanta
Hajdasz na Uniwersytecie Complutense w Madrycie wygłosiła wykłady nt. New media
journalism, Techiques of Radio and TV, Internet news. W roku 2014 mgr Beata Grudzińska
na Uniwersytecie Aydin w Stambule przeprowadziła wykłady nt. Fundaments of PR wraz
z warsztatami. Wykładowcy WSUS uczestniczą w konferencjach międzynarodowych oraz
realizują wystawy własnej twórczości za granicą.
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Kadra zagraniczna na Uczelni jest obecna w ramach programu Erasmus +, kontaktów
wykładowców i władz Uczelni, przyjeżdżają wykładowcy, którzy udzielają wykładów,
prowadza debaty dla studentów WSUS.
W roku 2010/11 z wykładami gościnnymi przyjechał As.Prof. Dr. Sobel Karaduman
z Akdeniz University Turcji. Tytuły jego wykładów: News and news production process, TV
journalism and Examples from Turkey. W 2013 roku na WSUS przyjechał prof. Miguel Ortiz.
Dał on wykład pt. Media system in Spain. Współpraca naukowo – badawcza W 2014 roku
miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa „Asymetria we współczesnych
konfliktach międzynarodowych”. Wśród prelegentów byli wykładowcy z Faculty of Social
Studies Masaryk University w Brno, Institut of International Relations Państwowego
Uniwersytetu w Kijowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Kijowie oraz Fundacji „Nasz wybór” .
W 2017 roku odbyła się międzynarodowa konferencja pod roboczym tytułem „Współczesne
problemy Krymu”. W konferencji uczestniczyli udział wykładowcy z Kijowa i Odessy, jak
również z Państwowego Uniwersytetu w Kijowie. Konferencja była objęta honorowym
patronatem Konsulatu Honorowego Ukrainy w Poznaniu. Nasi wykładowcy 2 razy w roku
biorą udział w międzynarodowych konferencjach organizowanych przez Instytut Spraw
Międzynarodowych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Masaryka w Brnie. Organizowane
są również wyjazdy akademickie do Estonii, mające na celu wymianę doświadczeń i poznanie
kultury kraju goszczącego. W roku akademickim 2018/2019 planowane są wykłady
wykładowców z Tucji.
Wsparcie studentów i rozwój kompetencji międzykulturowych.
Uczelnia co roku organizuje cykle wykładów w języku angielskim, które pomimo że są
dedykowane studentom zagranicznym są również otwarte dla studentów polskich. Studenci
bardzo chętnie uczestniczą w tych zajęciach, gdyż służą one nie tylko pogłębianiu wiedzy,
ale również zdobywaniu nowych doświadczeń i integracji. Na uczelni propagowany jest
program Erasmus +. Na spotkania ze studentami przychodzą uczestnicy poprzednich edycji,
którzy dzielą się swoimi doświadczeniami. WSUS w ramach ułatwiania internacjonalizacji
prowadzi stronę domową w języku angielskim, upowszechniamy dostęp do zasobów Fundacji
Rozwoju Systemu Edukacji, zagranicznych instytucji kultury. Organizujemy szereg
warsztatów międzynarodowych, które prowadzą wykładowcy przyjeżdżający na Uczelnię
w ramach programu Erasmus Plus. Uczelnia organizuje również wystawy dotyczące Estonii
w ramach współpracy z Konsulatem Honorowym Estonii. Na spotkania zapraszani są również
konsule honorowi rezydujący w Poznaniu. Takie spotkania mają na celu propagowanie
internacjonalizacji oraz szukanie nowych form edukacji dla studentów. Wszystkie praktyki,
staże zagraniczne, rezydencje i kursy, które studenci odbywają w ramach programu Erasmus
+ lub indywidualnie są zaliczane w poczet toku studiów. Propagujemy również działalność
wolontariacką Fundacji Jeden Świat i Afryka.edu.
Uczelnia bardzo wysoko ceni tego rodzaju praktyki ze względu na podnoszenie kompetencji
międzykulturowych przyszłych absolwentów.
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