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Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 03/21 Dziekana 
Wydziału Historycznego Uniwersytetu 
Gdańskiego z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie 
określenia formy praktyk zawodowych dla 
doktorantów na Studiach Doktoranckich Historii, 
Historii Sztuki i Archeologii UG w semestrze 
letnim roku akademickiego 2020/2021 

Projekt wymiany międzynarodowej  
Virtual Study Abroad 

 
1. Informacje podstawowe 

a. Organizatorzy: Wydział Historyczny UG i Valdosta State University  
b. Tematyka: historia i kultura regionów Pomorza i Georgii.  
c. Termin: 10-30 maja 2021. 
d. Forma: online 
e. Uczestnicy: studenci UG i VSU 
f. doktoranci jako koordynatorzy, moderatorzy i uczestnicy 

2. Zakres: Projekt trwa 3 tygodnie, w każdym tygodniu obejmuje przygotowanie prezentacji dla 
studentów z USA, udział w spotkaniu dyskusyjnym oraz koordynację działań. 

a. trzy spotkania  mają charakter prezentacji/wystąpień/wykładów – 
przewidywany termin realizacji we wtorki 

 Tydzień 1: prezentacja regionu – Kaszuby / Plantacje Południa –
wcześniejsze przygotowanie materiału ze strony UG na temat Kaszub, 
VSU przygotuje materiał na temat płd. Georgii 

 Tydzień 2: wirtualne spacery – po Gdańsku / po Savannah – wcześniej 
przygotowany wirtualny spacer wraz z komentarzem po Gdańsku (lub 
live), VSU przygotowuje materiał o Savannah 

 Tydzień 3: relacje bilateralne amerykańsko-polskie. UG zaprasza mówcę 
z ambasady USA w Warszawie, VSU zaprasza mówcę z Departamentu 
Stanu. 

b. trzy spotkania mają charakter dyskusji pomiędzy studentami z obu krajów, 
wirtualne, z użyciem funkcji breakout rooms w programie Zoom. 
Przewidywany termin to czwartki. Każde spotkanie moderuje moderator. 
Studenci będą pracowali nad wspólnym projektem, którego koordynacją, 
planowaniem i przygotowaniem zajmować się będą doktoranci.  

3. Liczba godzin praktyk:  tydzień uczestnictwa = 10 godzin praktyk zawodowych 
 

4. Organizacja  
a. koordynator i opiekun:  

dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG 
email: anna.mazurkiewicz@ug.edu.pl 

b. pierwsze spotkanie organizacyjne:  
25 luty, godz. 18.00, Zoom 
Meeting ID: 849 5202 7532 
passcode: 5ZrJgK 
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