
 
 

 

 

 

 
 
 
 

• Zdobycie i/lub poszerzenie wiedzy na temat wybranych aspektów funkcjonowania 
studentów zagranicznych na polskich uczelniach; 

• Lepsze rozumienie mechanizmów rządzących procesami psychologicznymi 
uruchamianymi w kontekście studiowania w nowej kulturze (etnocentryzm, stereotypy, 
strategie akulturacyjne). 

• Zdobycie i/lub poszerzenie wiedzy na temat wybranych kręgów kulturowych i 
konkretnych krajów – metody badania i porównywania kultur (podejście indygeniczne i 
porównawcze); 

• Doskonalenie indywidualnych umiejętności w zakresie praktycznego stosowania zasad 
komunikacji międzykulturowej i współpracy z osobami z różnych kultur 

 
 
 
 
 

Grupa 1 
Data: 25-26 listopada 2019 
Godziny pracy: 9.00 – 12.00 
Grupa 2 
Data: 25-26 listopada 2019 
Godziny pracy: 13.00 – 16.00 

Grupa 3 
Data: 2-3 grudnia 2019 
Godziny pracy: 9.00 – 12.00 
Grupa 4 
Data: 2-3 grudnia 2019 
Godziny pracy: 13.00 – 16.00 

 
 
 
 

Warsztat będzie realizowany metodami interaktywnymi: 

• Zadania grupowe i indywidualne,  

• Studia przypadków,  

• Materiały wizualne, 

• Prezentacje trenerskie.  
  

Zaproszenie na szkolenie  

„OBSŁUGA STUDENTÓW I KADRY Z ZAGRANICY  

ORAZ PRACA W ŚRODOWISKU WIELOKULTUROWYM” 

 

 

RAMY ORGANIZACYJNE: 

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA: 

 

METODY: 



 
 
 
 
 

 

Moduł 1: Praca i studia w międzynarodowym środowisku:  

• Specyfika i efektywność grup jednorodnych i różnych kulturowo; 

• Strategie akulturacji (od asymilacji po integrację); 

• Bariery funkcjonowanie w nowej kulturze. 
 

Moduł 2: Studenci zagraniczni na polskich uczelniach: 

• informacje ogólne 

• ramy formalno-prawne 

• odbiór Polski jako kraju przyjmującego. 
 

Moduł 3: Różnice międzykulturowe oraz komunikacja międzykulturowa 

• Pułapki w kontaktach międzykulturowych; 

• Podstawowe typologie różnic międzykulturowych – podejścia i narzędzie: porównywarka 
kultur; 

• Zasady przekazywania komunikatów werbalnych pomiędzy ludźmi z różnych kultur. 
  

Moduł 4: Kultura i specyfika wybranych krajów w regionach: 

• Indygeniczne podejście do badania kultur; 

• Podstawowe informacje o regionie/ krajach 

• Obszary różnic kulturowych. 
 

Moduł 5: Adaptacja do życia w nowej kulturze i zjawisko szoku kulturowego:  

• Zmiana kulturowa oraz emocjonalne, behawioralne i poznawcze reakcje na nią;  

• Fazy oraz objawy szoku kulturowego; 

• Umiejętności potrzebne do rozpoznawania zjawiska i radzenia sobie z nim w kontakcie ze 
studentami międzynarodowymi.  

 

 

 

MERYTORYKA WARSZTATU: 



 
 
 

 

 

Dominika Cieślikowska 

Magister psychologii międzykulturowej, z doświadczeniem pracy jako wykładowca akademicki 
i pracownica uczelnianego biura współpracy z zagranicą, certyfikowana trenerka i superwizorka 
kompetencji międzykulturowych. Od roku 2004 przeprowadziła ponad 7000 godzin szkoleniowych 
dla klientów w sektorze administracji państwowej, biznesu, organizacji pozarządowych 
i środowiska akademickiego. Prowadzi zajęcia z kultur świata oraz warsztaty adaptacyjno – 
kulturowe w Polsce i na międzynarodowych uczelniach (Węgry, Słowenia, Chiny, Turcja). Autorka 
i redaktorka łącznie ponad 40 publikacji zbiorowych, artykułów w czasopismach naukowych 
i popularno-naukowych oraz raportów eksperckich z dziedziny wielokulturowości.  
 
Rejestracja na szkolenie: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DhtOFuXIqUGbu29-
1A7vBCsx29HuBJlBveUfyquBClJUNEtZVU5TTlRYNTBMSTg3VzFYUDhZMVZRRS4u  
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