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PROGRAM SZKOLENIA: 

MARCH 14th, MONDAY 
Registration 

Official Welcome Session 

Presentations of the Participants’ Universities 

MARCH 15th, TUESDAY 
International Relations Office “International Incoming mobility at Unict: administrative 

aspects” 

IRO Coordinator General introduction on incoming mobility 

Administrative procedures for incoming Erasmus students for study and traineeship 

Administrative procedures for Erasmus incoming professors and staff University of Catania 

Research Area The resercher’s mobility 

Debate 

MARCH 16th, WEDNESDAY 

“Incoming Services” With the collaboration of Students’ associations AEGEE and ESN 

Catania 10:00 ERSU President Welcome speech and ERSU services presentation 

Prof. Rosaria Sardo - Department of Humanities The Italian Crash course 

Round table on Students’ associations support Anfitrione Program (AEGEE Catania) 

Housing Project (ESN Catania) 

Visit to “Toscano Scuderi” University Residence 

MARCH 17th , THURSDAY 

Department of Law - Aula Magna (Via Gallo 24) “Juridical aspects of international EU and 

Extra-EU mobility” 



MARCH 18th , FRIDAY 

Department of Humanities 

“International mobility management: a multicultural approach” 

Conclusions with departments’ Erasmus Coordinators and international didactic units - IDU 

Closing Ceremony and farewell Brunch 

Visit of the Monastero dei benedettini 

Szkolenie było skierowane do kadry administracyjnej w szkolnictwie wyższym i  miało na 

celu podniesienie kwalifikacji pracowników pracujących ze studentami i pracownikami 

wyjeżdzającymi i przyjeżdzającymi na studia/praktykę lub na szkolenia/wykłady w ramach 

programu Erasmus Plus Mobilność. 

Dla nas był to pierwszy udział w wyjeździe szkoleniowym w ramach programu Erasmus +. 

Zaskoczyło nas, że niezależnie od kraju i profilu uczelni wszyscy mierzymy się z podobnymi 

wyzwaniami i trudnościami. Warsztaty i sesje grupowe pozwoliły nam na wzajemne 

podzielenie się doświadczeniami z innymi uczestnikami szkolenia, udoskonaleniu 

dotychczasowych umiejętności, poznania nowych technik w zarzadzaniu, organizacji i 

uznawalności mobilności międzynarodowej. 

Organizatorzy byli niezwykle gościnni, a całość szkolenia bardzo dobrze zorganizowana. 

Trochę kłopotów przysporzyło nam trafienie do wyznaczonych placówek, zrozumienie 

„włoskich” map i niejednoznacznych rozkładów autobusów. Zmierzenie się z komunikacją 

miejską w Katanii potrafi być  wyzwaniem J 

W ramach wyjazdu szkoleniowego udało nam się również podpisać umowę bilateralną na 

mobilność na studia studentów stomatologii na Universita degli Studi di Catania oraz 

zapoczątkować współprace z Uniwersytetem w Kownie. 

Poza częścią merytoryczną szkolenia organizator zapewnił część kulturową dając 

uczestnikom okazje na poznanie miasta i okolic -  zwiedziłyśmy między innymi Monastero 

dei Benedettini i uczestniczyłyśmy w wejściu na Etnę. 

Wiosenna pogoda i wyśmienite włoskie jedzenie sprzyjały dobrym nastrojom uczestników 

szkolenia. 

Wyjazd był intensywny, rozwojowy i śmiało możemy polecić tą formę pogłębienia 

kompetencji zawodowych jako jedno z ciekawszych i cenniejszych doświadczeń. 

 



 

 
 

 

 

 

 


