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WSPÓŁPRACA Z OŚRODKAMI ZAGRANICZNYMI - - Zapraszamy instytucje edukacyjne, placówki zagraniczne do 
współpracy z Wydziałem Filologicznym, a szczególnie z kierunkiem English Philology. Zachęcamy do wypełnienia 
ankiety dotyczącej naszego programu studiów na kierunku. Do naszych partnerów należą m.in.: 
 
Partnerzy w ramach programu ERASMUS – http://hello.uni.opole.pl/erasmusplus/ 
 

Partnerzy Konsorcjum FORTHEM – https://www.forthem-alliance.eu/en/ 
http://zaproswykladowce.uni.opole.pl/page/3212/umowa-partnerow-europejskiego-konsorcjum-forthem-podpisana-
film 

 Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Niemcy 

 Université de Bourgogne, Francja 

 Jyväskylän yliopisto, Finlandia 

 Uniwersytet Opolski, Polska 

 Universita' degli Studi di Palermo, Włochy 

 Latvijas Universitāte, Litwa 

 Universitat de València, Hiszpania 
 
 
Partnerzy w Azji  

 Fujian Normal University, Fuzhou, China 

 Fujian University of Technology, Fuzhou, China 

 Southwest University, Chong Ching, China 

 Changchun University, Changchun, China 

 Chinese Institute of International Education, Chengdu, China 

 Dalian University of Foreign Languages, Dalian, China 

 National Chung-Hsing Univeristy, Taichung, Taiwan 

 National Dong Hwa University, Hualien, Taiwan 

 Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia 

 Gadjah Mada University, Yogjyakarta, Indonesia 
 
 
Nasza dotychczasowa współpraca obejmuje:   

o Praktyki i staże zawodowe dla naszych studentów  
o Mobilność edukacyjną z krajami partnerskimi krótko i długo terminowa 
o Warsztaty tematyczne dla grup młodzieży z zagranicy 
o Summer University  - link do http://hello.uni.opole.pl/summer/  wakacyjne zajęcia językowe i tematyczne dla 

grup młodzieży z zagranicy 
 
Na bazie współpracy Konsorcjum FORTHEM w 2020-2022 planujemy: 

o Work package Labs: Multilingualism in School and Higher Education: zaprojektowanie przekrojowego i 
porównawczego badania nad postrzeganiem wielojęzyczności z udziałem doktorantów i interesariuszy 
zewnętrznych; warsztaty dla nauczycieli i zarządzających placówkami w regionie na temat wyzwań związanych 
z wielojęzycznościa w regionie 

o Work package Outreach: współpraca z szkołami i placówkami regionu w ramach zastosowania badań nad 
wielojęzycznością w praktyce nauczania języków obcych i języka polskiego jako obcego oraz inkluzji 
obcokrajowców 

o Work package Digital Academy: opracowanie dobrych praktyk nauczania z użyciem technologii i metod 
projektowych w międzynarodowych zespołach w ramach kursów typu CLIL (content and language integrated 
learning) 

o Work package Mobilities: organizacja wymiany międzyuniewrstyecjiej obejmującej pracowników, studentów i 
interesariuszy zewnętrznych oraz integracyjnych konferencji naukowych i otwartych sesji szkoleniowych 
(International Week), 
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