Sprawozdanie z wyjazdu szkoleniowego w ramach programu
Erasmus +
w roku akademickim 2018/2019
Miejsce szkolenia: Portugalia, Uniwersytet Algarve w Faro.
Termin szkolenia: 04.04.2019-09.04.2019
W szkoleniu uczestniczyli prof. nzw. Wojciech Welskop oraz dr Violetta Tanaś.
Celem szkolenia było zapoznanie się ze strukturą i specyfiką funkcjonowania
Uniwersytetu Algarve w Faro, wymiana doświadczeń oraz poznanie odmiennych rozwiązań
organizacyjnych.

Uniwersytet Algarve w Faro jest państwowym Uniwersytetem, położonym w jednym z
najciekawszych turystycznych regionów Portugalii. Został założony w 16 stycznia 1979 r. Od
2017 roku Rektorem Uczelni jest prof. Paulo Águas.

Uniwersytet jest bardzo mocno

związany z regionem Algarve i jest ważnym ośrodkiem rozwoju kulturalnego, naukowego i
technologicznego.
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Na Uniwersytecie obecnie studiuje ponad 8000 studentów oraz zatrudnia ok. 700 osób
kadry naukowej. Posiada on cztery kampusy, oferując szereg wysokiej jakości kierunków
studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich, a także studiów podyplomowych.

Na początku każdego roku akademickiego Uniwersytet organizuje tydzień integracji, aby
pomóc studentom w integracji na Uczelni oraz w celu poznania miasta. Dlatego też zachęca
się, aby studenci uczestniczyli w tym wydarzeniu.
W drugim semestrze natomiast, Uniwersytet organizuje podobne wydarzenie, jest to tak
zwany „dzień powitania”. Samorząd Studentów jest odpowiedzialny także za projekt
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„Witamy w Faro”, aby pomagać studentom z innych krajów w ich pierwszych dniach pobytu
na Uczelni.

Uniwersytet posiada cztery kampusy: Penha, Gambelas, Kampus Saúde, Portimão.
Kampus Penha znajduje się w centrum miasta Faro, funkcjonują tam trzy wydziały: Wydział
Edukacji i Komunikacji, Wydział Zarządzania, Hotelarstwa i Turystyki oraz Wydział
Inżynierii. Kampus Gambelas położony jest 6 km od Faro i 2 km od międzynarodowego
lotniska w Faro. W tym kampusie są trzy wydziały: Wydział Ekonomii; Wydział Nauk
Humanistycznych i Społecznych, Wydział Nauk i Technologii oraz Katedra Nauk
Biomedycznych i Medycyny. Z kolei kampus Saúde znajduje się przy wjeździe do miasta. W
czerwcu 2003 r. powstały nowe obiekty dla Szkoły Pielęgniarstwa w Faro, włączonej do
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Uniwersytetu Algarve, obecnie nazywanej Faro School of Health w celu przyjęcia nowych
kierunków z zakresu nauk o zdrowiu. Natomiast kampus Portimão, położony w mieście
Portimão, znajduje się w pobliżu dworca kolejowego. Miasto Portimão jest drugim, co do
wielkości miastem w Algarve, a kampus rozwinął się z potrzeby decentralizacji obiektów.

Na Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych zostaliśmy zaproszeni przez Dziekana
Wydziału Prof. Celio Conceição. Pan Profesor zaproponował naszej Uczelni podjęcie bliższej
współpracy w zakresie kształcenia i wymiany studenckiej. W ramach współdziałania nasze
Uczelnie będą wspierały bezpośrednie kontakty i współpracę między wykładowcami,
wydziałami oraz studentami. W ramach szkolenia spotkaliśmy się także z Prof. Neuza Carla
do Sacramento Alves Baptista e Costa, która przybliżyła nam historię Wydziału
nierozerwalnie związaną z tożsamością Uniwersytetu Algarve. Dziękując za zaproszenie
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zapewniliśmy o chęci współpracy, której celem będzie obopólny rozwój naukowy i
pozanaukowy, który doprowadzi do regularnej wymiany studentów i kadry naukowej.
Raport sporządziła Violetta Tanaś
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