30-LECIE PROGRAMU ERASMUS
marzenia, perspektywy, sukcesy
PROGRAM
10:00-11:00

Rejestracja uczestników

11:00-11:1 5

Powitanie uczestników
dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

 ebata oksfordzka
D
 udziałem studentów z Erasmus Student Network oraz finalistów I Akademickich Mistrzostw
z

11:15-12:45

Polski Debat Oksfordzkich. Drużyny studentów zmierzą się w pojedynku na słowa z tezą:

Semestr na Erasmusie to najlepszy semestr w trakcie studiów
Skład drużyn w debacie oksfordzkiej:
Drużyna 1: Kinga Białas, Bartłomiej Janiczak, Rafał Lega, Karolina Tokarz
Drużyna 2: Blanka Boguszewska, Maciej Gutowski, Michał Kruszyński, Anna Popek
Skład sędziowski: Karolina Kolbuszewska, Jan Piosik, Piotr Szefer
Marszałek: Paweł Nowak

12:45-13:45

Obiad

13:45-14:00

Prezentacja „30 lat w kwadrans – sukcesy i wyzwania w programie Erasmus+”
Beata Skibińska, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

14:00-14:45

 yskusja panelowa z udziałem stypendystów Erasmusa
D
Marzenia, sukcesy i perspektywy rozwoju – jak udział w Erasmusie wpłynął
na zainteresowania, pasje, ścieżkę kariery, plany życiowe

14:45-15:15

Koncert jubileuszowy

Jarek Wist (wokalista, autor tekstów, kompozytor) jest
Autor zdjęcia E. Dalecka

artystą, którego możliwości wokalne znacznie przekraczają
trendy, do których przywykła polska publiczność. Śpiewa tak,
jak niewielu potrafi i to, o czym wielu zapomina. Jest jednym
z najlepszych wokalistów swingowych, wprowadził na scenę
zapomniany już retro-pop, nie tylko przypominając o tym,
co w muzyce najważniejsze i najlepsze, lecz także czyniąc
z niego swój charakterystyczny styl sceniczny. Studiował na
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stypendysta
Erasmusa, 2009, Włochy.

15:15-16:00

Zakończenie
Tort urodzinowy
Wystawa jubileuszowa

w dy skusj i pa n e l o w e j
Marzenia, sukcesy i perspektywy
rozwoju – jak udział w Erasmusie wpłynął
na zainteresowania, pasje, ścieżkę kariery,
plany życiowe

u dz i a ł w e z m ą :

Autor zdjęcia Filip Skrońc

Kamil Bałuk
Absolwent socjologii, filolo
gii niderlandzkiej i dzienni
karstwa na Uniwersytecie
Wrocławskim oraz Polskiej
Szkoły Reportażu. Urodzo
ny w Hannoverze, pocho
dzi z Wrocławia, mieszka
w Warszawie. Reportaże pu
blikował w „Dużym Formacie”
i „Przekroju” oraz w zbiorach książkowych „Grzech jest ko
bietą” i „Tutaj drzwi trzeba otwierać powoli”. Jego teksty
były kilkukrotnie nominowane do Nagrody Newsweeka
im. T. Torańskiej w kategorii Młody Talent. Laureat piątej
edycji Konkursu Stypendialnego im. R. Kapuścińskiego
za projekt zbioru reportaży o współczesnej Holandii, nad
którym obecnie pracuje. Autor książki „Wszystkie dzieci
Louisa” o 200 dzieciach pewnego dawcy nasienia w Ho
landii. Był stypendystą programu Erasmus na Uniwersyte
cie w Uppsali (Szwecja) i Uniwersytecie Masaryka w Brnie
(Czechy) oraz na praktyce w Antwerpii (Belgia). Strona
internetowa: www.kamilbaluk.pl.

Autor zdjęcia Z. Nowak

Gabriela Jelonek
Tegoroczna laureatka Eu
ropejskiej Nagrody dla
Młodzieży im. Karola Wiel
kiego. Nagrodę otrzymała
za cykl audycji radiowych
w języku angielskim na te
mat wymian studenckich pt.
„Erasmus evening”. Jest dwu
krotną stypendystką programu
Erasmus. W 2014 roku studiowała na Universidad Com
plutense de Madrid w Hiszpanii, zaś w 2016 roku na Uni
versidade da Beira Interior w Covilhã w Portugalii. Jest
absolwentką dwóch kierunków studiów: politologii oraz
dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie pracuje jako
dziennikarz w wydawnictwie Abrys w Poznaniu.

Elżbieta
Fonberg-Stokłuska
Jest absolwentką Wydziału
Chemii Uniwersytetu War
szawskiego oraz studium
podyplomowego z Za
rządzania Strategicznego
Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie. Pracuje w SGH
od 1991 r., w tym od 1993 r. jako
kierownik Działu Współpracy z Zagranicą, a od 2006 r.
jako dyrektor Centrum Programów Międzynarodowych.
Pełni rolę koordynatora uczelnianego programu Erasmus/
Erasmus+ od początku realizacji programu w SGH.

Martyna Perek
Ukończyła
studia
ma
gisterskie na Wydziale
Administracji Politechni
ki Warszawskiej (2003
‑2008) oraz studia po
dyplomowe na Wydziale
Inżynierii Środowiska PW.
Uczestniczka
programów
SOCRATES‑Erasmus
(20052006, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/Oder,
Niemcy) oraz Leonardo da Vinci (2008/2009, Innsbruck,
Austria). Współzałożycielka i przewodnicząca Erasmus
Student Network Politechniki Warszawskiej. Przez 7 lat
pracowała w Departamencie Spraw Europejskich Mini
sterstwa Gospodarki (obecnie Rozwoju). Od ponad roku
w Wydziale Ekonomiczno-Handlowym w Stałym Przed
stawicielstwie RP przy UE w Brukseli.

dr Ryszard Zamorski
Jest pracownikiem Uniwer
sytetu
Technologiczno
‑Przyrodniczego w Byd‑
goszczy. Dydaktyk (bio
chemik) specjalizujący się
w problemach umiędzy
narodowienia uczelni. „Od
zawsze” związany z progra
mem Erasmus, polski ambasa
dor 25-lecia tego programu. Brał udział w opracowaniu
założeń programowych Erasmus+ na szczeblu Komisji
Europejskiej. Wykładał na ponad 50 uczelniach w UE,
USA, Japonii i Australii. Ekspert DAAD w programach
STEERING I i STEERING II.

