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Relacja: 

 

W roku akademickim 2017/2018 wzięłam  udział w programie wyjazdowym 

Erasmus + do Politechniki Kreteńskiej w Chanii, Grecja.  Wyjazd skoncentrowany był 

na czterech kluczowych spotkaniach. W pierwszej kolejności zostałam zapoznana z 

infrastrukturą oraz strukturą administracyjną Uczelni oraz zasadami mobilności 

studentów i pracowników w ramach Erasmus +. Koordynatorką programu oraz osobą 

odpowiedzialną za dany zakres merytoryczny była Elena Papadogeorgaki.  

 

 



 
 

 
 

 
Następnie miałam okazję zapoznać się ze specyfiką pracy Biura Karier na Krecie. W 
ramach wymiany zorganizowano spotkanie z Dyrektorką Biura Karier – Vasiliki 
Paggeiou. Podczas meetingu zdobyto informację na temat współpracy ze studentami i 
absolwentami zarówno krajowymi jak i zagranicznymi. Omówiono profil studentów 
pod kątem ich kwalifikacji zawodowych, kompetencji społeczno-personalnych oraz 
przedsiębiorczych. Omówiono zakres współpracy z fundacjami rozwoju 
przedsiębiorczości, inkubatorami innowacyjności oraz firmami rozwijającymi się. 
Ustalono możliwe pola wymiany doświadczeń związanych ze metodami wsparcia  
i kanałami współpracy ze studentami i nawiązywania długotrwałych, pozytywnych 
relacji z absolwentami. Zaprezentowano wyniki realizacji staży zagranicznych w 
ramach projektu „Studiujesz-Pracujesz” oraz przedstawiono raport z bieżących 
działań w ramach projektów UE pn. „ABK for UMED”, „Studia z POWERem” 
„Studiujesz – Pracujesz 2”.  
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
Kolejnym etapem szkolenia była sesja z Prorektorem ds. badań i 
ustawicznego kształcenia – profesorem Michalisem Zervakisem.  
 
Rektor wskazał kierunki rozwoju strategii Uczelni, oprowadził 
po nowoczesnych laboratoriach, zaprezentował efekt działań 
jednego ze studenckich kół naukowych – ekologiczne auto 
wyścigowe. Kluczowym elementem spotkania była wymiana 
informacji na temat funkcjonowania Centrum Symulacji 
Medycznych, kooperacji polskich uczelni medycznych, 
humanistycznych i politechnicznych oraz wymiana wiedzy i 

doświadczeń na temat międzynarodowego konsorcjum Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii dla strategicznych partnerstw publiczno – prywatnych w 
obszarze tematycznym na rzecz zdrowia i aktywnego starzenia.  
 
Wymianę zwieńczył udział w spotkaniu w ramach szkoły letniej „ECE TUC Graduates 
in the Academic World”. Sześciu absolwentów Uczelni pracujących poza granicami 
kraju w USA lub Europie określiło uczestnikom spotkania ścieżkę swojego sukcesu 
zawodowego.  
 
 


