
 

Niewidoczni, niebędący, niezbędni. Administracja uczelni na rzecz doskonałości naukowej  

Lider: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,  

Konsorcjum: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Uniwersytet Społecznohumanistyczny SWPS.  

Zadanie nr 8: Wizyty studyjne/job shadowing 

 
 

INFORMACJA O WIZYTACH STUDYJNYCH 
 

 

Wizyty studyjne / job shadowing (zadanie 8) realizowane są w ramach projektu pt. 

„Niewidoczni, niebędący, niezbędni. Administracja uczelni na rzecz doskonałości 

naukowej” realizowanego przez konsorcjum uczelni w składzie:  

• Uniwersytet Mikołaja Kopernika (lider),  

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,  

• Uniwersytet Społecznohumanistyczny SWPS.  

Za realizację tego zadania odpowiada zespół Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

 

Celem zadania jest podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji pracowników 

administracyjnych zatrudnionych w strukturach szkół wyższych na stanowiskach 

specjalistycznych i kierowniczych. 

 

Wizyty studyjne / job-shadowing w szkołach wyższych, zorganizowane są na zasadzie 

analogicznej do Staff Mobility Erasmus+. Każda wizyta studyjna powinna trwać 3-4 dni  

i odbyć się na uczelni zlokalizowanej w innym województwie niż uczelnia, w której pracuje 

aplikant. Podczas wizyty aplikanci powinni mieć możliwość zapoznania się z organizacją 

uczelni, jej kulturą organizacyjną, specyfiką pracy w różnych jednostkach, a w szczególności 

w jednostce analogicznej do tej, w której są zatrudnieni. W trakcie projektu planowane są 

cztery nabory po 10 uczestników. Wizyty będą się odbywać od marca 2020 r. do lipca 2021 

r. 

 

Wybrani do programu aplikanci uzyskają zwrot kosztów osobowych, w tym koszt transportu, 

noclegu. Uczelnia przyjmująca nie ponosi zatem żadnych kosztów finansowych związanych 

z obecnością aplikanta. Może natomiast zyskać wiedzę na temat realiów pracy na innej 

uczelni – projekt zakłada bowiem wymianę doświadczeń i nawiązanie trwałych kontaktów 

pomiędzy pracownikami zajmującymi się podobnymi zadaniami na różnych uczelniach. 

 

Informacje o zadaniu wraz z regulaminem naboru znajdują się na stronie zadania.  

 

Osoby do kontaktu:  

• prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska (kgorak@sgh.waw.pl), koordynator 

zadania w SGH, 

• mgr Irena Senator (isenat@sgh.waw.pl, 22 564 98 82), członek zespołu. 

 

 

Katarzyna Górak-Sosnowska 
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