dr Wojciech Welskop
nauczyciel akademicki
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

RAPORT Z WYJAZDU W RAMACH
LPP-ERASMUS PROGRAMME
W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014
Nazwa Uczelni:
Wydział:
Kraj/miasto:
Termin pobytu:
Termin wyjazdu:
Termin powrotu:

Hacettepe University
Faculty of Education
Turcja / Ankara
24.02.2014 r. – 28.02.2014 r. (5 dni)
23.02.2014 r.
01.03.2014 r.

Cele wyjazdu:
 przeprowadzenie cyklu wykładów (6 godz.) na temat – McDonaldization of
Education;
 rozwój naukowy;
 nawiązanie kontaktów naukowych z nauczycielami akademickimi Hacettepe
University

23.02.2014 r.
Wylot z Wrocławia do Ankary (z międzylądowaniem w Monachium).
Przylot do Ankary o godz. 23:05 czasu lokalnego.
Z lotniska Esenboga w Ankarze zostałem odebrany przez Assist. Prof. Dr. Hakana Dedeoglu,
prodziekana i koordynatora Programu Erasmus Wydziału Edukacji i odwieziony do bazy
noclegowej kampusu Hacettepe University, w którym zostałem zakwaterowany.

Fot. 1 – jeden z budynków bazy noclegowej kampusu Hacettepe University.
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24.02.2014 r.
Pierwszy dzień pobytu w Hacettepe University spędziłem przede wszystkim na Wydziale
Edukacji, zapoznałem się z pracą prodziekana Assist. Prof. Dr. Hakana Dedeoglu, który był
moim opiekunem podczas pobytu w Ankarze. Na Wydziale Edukacji pierwszego dnia
nawiązałem kontakt z jednym z doktorantów – Kaanem Bati, który oprowadził mnie po
pozostałych wydziałach Uniwersytetu i opowiedział o historii Uniwersytetu i działaniach
naukowo-dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Edukacji.

Fot. 2 – wejście do jednego z budynków Wydziału Edukacji.

25.02.2014 r.
Drugi dzień pobytu w Hacettepe University rozpocząłem od wykładów dla około dwustu
studentów filologii angielskiej. Była to pierwsza część wykładów na temat wprowadzenia do
procesu makdonaldyzacji z cyklu McDonaldization of Education. Wykład był prowadzony
w języku angielskim. W związku z tak dużą ilością uczestników, wykład przybrał formę
prelekcji, gdyż nie było możliwości podjęcia jakiejkolwiek dyskusji z tak wieloma studentami
jednocześnie. W wykładzie uczestniczyli również wykładowcy prowadzący na co dzień
zajęcia dla kierunku filologia angielska. Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem,
ponieważ podjęta przeze mnie tematyka była nieznana wcześniej przez studentów
i wykładowców.
Drugą część dnia spędziłem w centrum Ankary – w TED University, w którym odbywało się
seminarium na temat edukacji w Turcji. Zaproszenie na seminarium otrzymałem od dr.
Hakana Dedeoglu. Pokłosiem mojego uczestnictwa w seminarium było nawiązanie kolejnego
kontaktu naukowego z jednym z zaproszonych gości – Assist. Prof. Dr. Ihsanem Ertem z Gazi
University w Ankarze, z którym wymieniłem poglądy na temat edukacji. Assist. Prof. Dr.
Ishanem Ertem przyjął również bardzo chętnie moje zaproszenie do Komitetu Naukowego
czasopisma Perspektywy Edukacyjno-Społeczne, wydawanego przez Katedrę Nauk
Społecznych WSBiNoZ w Łodzi.

26.02.2014 r.
Trzeci dzień pobytu również rozpocząłem od wykładów dla studentów anglistyki, odnośnie
prekursorów procesu makdonaldyzacji (druga część cyklu McDonaldization of Education).
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W dalszej części dnia poznałem dra Bugaya Turhana - koordynatora Erasmusa w Hacettepe
University. Z drem Turhanem wymieniliśmy się doświadczeniami naukowymi oraz danymi
kontaktowymi, by móc podjąć w przyszłości współpracę w ramach projektów
międzynarodowych. Zaprosiłem także dra Turhana do Polski, który bardzo chętnie przyjął
zaproszenie.

27.02.2014 r.
Czwarty dzień pobytu rozpocząłem od wykładów dla pracowników naukowo-dydaktycznych
Wydziału Edukacji. W zajęciach uczestniczyło zaledwie 10-12 osób, co sprzyjało podjęciu
dyskusji na zaprezentowany przeze mnie temat. Uczestników zainteresowało zjawisko
makdonaldyzacji w edukacji i wywiązała się dyskusja Jak wyjść z „żelaznej klatki”
współczesnej edukacji? Dyskusja była niezwykle owocna, udało mi się także wymienić
danymi kontaktowymi z wykładowcami, by w przyszłości móc z nimi podjąć współpracę.

Fot. 3 – zdjęcie z dwiema wykładowczyniami z Wydziału Edukacji.
Popołudnie spędziłem na zajęciach z zakresu literatury dziecięcej u Assist. Prof. Dr. Hakana
Dedeoglu. Po zajęciach wymieniliśmy się doświadczeniami dydaktycznymi oraz podjęliśmy
dyskusje na temat edukacji w Polsce i Turcji. Assist. Prof. Dr. Hakana Dedeoglu przyjął moje
zaproszenie do Komitetu Naukowego czasopisma Perspektywy Edukacyjno-Społeczne,
wydawanego przez Katedrę Nauk Społecznych WSBiNoZ w Łodzi.

Fot. 4 – zdjęcie ze studentami po zakończonych zajęciach z literatury dziecięcej.
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28.02.2014 r.
Piąty, ostatni dzień pobytu, tradycyjnie rozpoczął się od wykładów – tym razem była to
trzecia część wykładów z cyklu McDonaldization of Education – na temat makdonaldyzacji
edukacji we współczesnym świecie i podejmowanych prób wyjścia z „żelaznej klatki”
współczesnej edukacji. Po skończonych zajęciach dzięki uprzejmości poznanej dzień
wcześniej wykładowczyni – doktorantki Nergiz Kardas, miałem możliwość, by zwiedzić
pozostałe wydziały Uniwersytetu oraz bibliotekę.
Popołudnie spędziłem w centrum Ankary, do której zaprosił mnie poznany podczas
seminarium w TED University, Assist. Prof. Dr. Ihsan Ertem. Miałem przyjemność zwiedzić
również Gazi University oraz starą część Ankary. W ostatnie popołudnie w Ankarze
pozwoliłem sobie również na spacer ulicami miasta oraz odwiedziny w kilku meczetach.

Fot. 5 – meczet w Ankarze.

01.03.2014 r.
Wylot z Ankary do Wrocławia (z międzylądowaniem w Monachium). Przylot do Wrocławia
o godz. 21:05 czasu lokalnego. Na lotnisko Esenboga w Ankarze zostałem odwieziony przez
jednego z doktorantów.

WNIOSKI:
Podczas pobytu dydaktycznego w Hacettepe University zrealizowałem wszystkie założone
wcześniej cele. Oprócz przeprowadzenia cyklu wykładów (6 godz.) na temat
McDonaldization of Education nawiązałem również wiele kontaktów naukowych, dzięki
którym będę mógł w dalszym ciągu rozwijać się naukowo, prowadzić badania w ramach
współpracy międzynarodowej oraz uczestniczyć w projektach międzynarodowych. Bez
wątpienia udoskonaliłem również swoje kompetencje językowe. Myślę, że moja współpraca
z Hacettepe University przyniesie obopólne korzyści, zarówno dla mojego rozwoju
zawodowego, jak i rozwoju potencjału naukowego WSBiNoZ w Łodzi.
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