
Tekst wygenerowanych napisów do animacji. 
 
Estońska Akademia Sztuki  
Animacja pt. „Digitalizacja”.  
Wykonanie: Ines, Khadeeja, Viktora.  
Treść animacji:  
W zmieniającym się świecie cyfryzacja jest nieunikniona.  
Jakie niesie ona problemy? Przestarzałe metody nauczania, ciężko nadążyć za zmianami.  
Jak rozwiązać ten problem?  
Co mogą zrobić uniwersytety?  
Współpracować! 
 
Uniwersytet Kraju Saary  
Integrujemy studentów zagranicznych  
Członkowie: Mansoor Ahmad, Riley Sandberg  
13% studentów w Niemczech pochodzi z zagranicy, ale aż 45% z nich rezygnuje ze studiów.  
Przyczyny:  
- brak wsparcia dla nowych studentów  
- braki mieszkaniowe  
- skomplikowana biurokracja  
- bariery językowe  
Rozwiązania:  
Międzynarodowe Biuro Wsparcia dla nowych studentów  
Centralne Doradztwo  
- jak znaleźć mieszkanie?  
- z kim kontaktować się w ramach wsparcia?  
- kursy języka niemieckiego  
- wsparcie w rozwiązywaniu wyzwań związanych z wizami  
- więcej zajęć z języka niemieckiego  
- koordynacja mieszkalnictwa prywatnego  
Dziękujemy  
Szczególne podziękowania dla: Helba Kuftseryna i Elise Eimre. 
 
Uniwersytet w Trieście oferuje wysoki poziom kształcenia teoretycznego, międzynarodową 
mobilność, wysoki poziom badań  
Ale mimo to... musimy pracować nad  
- współpracą między wydziałami  
- zajęciami laboratoryjnymi  
- praktykami studenckimi  
i dodać  
- zajęcia z programowania  
- zajęcia z rozwoju osobistego  
Co można zrobić?  
planowanie kariery, zajęcia z programowania, nowoczesne narzędzia, współpraca, praktyki, 
zarządzanie projektami, kompetencje społeczne, nawiązywanie kontaktów  
Uniwersytet w Trieście: Eva Fumo, Simone Adorinni, Ludovica Caiola 
 
Uniwersytet w Alicante  
Treść animacji:  
Hasła na ekranie: przyjaźń, radość, życie studenckie zastąpione innymi hasłami: smutek, samotność, 
demotywacja, COVID.  
Rozwiązanie: platforma studencka Alutoria:  



- możliwość pomagania sobie nawzajem  
- spotkania studentów  
- forum dyskusyjne  
- nowe doświadczenia  
- możliwość poznania nowych studentów  
- sposób na odzyskanie życia akademickiego  
Siła, jedność, motywacja, solidarność  
Przyjaźń, radość, życie studenckie  
Platforma Alutoria – nowy sposób na bycie bliżej siebie.  
Almaral Martinez Ma. Esther  
Belmonte Rodes Agustin  
Canas Munoz-Blanco Nicolas 
 
Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy  
Treść animacji:  
Kampusy przed, podczas i po pandemii COVID-19.  
Problemy: depresja – wzrost do poziomu ok. 52%, nauczanie online, dystans.  
Nasze rozwiązania: nowe warsztaty w formie zdalnej i stacjonarnej.  
Dołącz do naszego kampusu lub na Zoom-ie.  
Poinformujemy was!  
Dziękujemy za uwagę  
Tsvetelina Stefanova  
Viktor Kudryashov  
Eva Psederska 
 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  
Nie możemy zmienić przyszłości, jeśli nie będziemy się nawzajem słuchać.  
Studenci chcą mieć wpływ na funkcjonowanie uniwersytetu.  
Mamy własny system edukacji, który znamy i który jest dla nas prosty.  
A co jeśli to system zapomniał, że świat się zmienia?  
Tracimy wyzwania, nadzieję, aspirację, nowość, wzrost, ekscytacje, studentów.  
Potrzebujemy zmian:  
bardziej indywidualnego podejścia do rozwoju umiejętności, więcej zajęć praktycznych, aby szlifować 
umiejętności, szerzej otwartych drzwi, aby zaprezentować umiejętności.  
Razem możemy dokonać zmian.  
Transform4Europe  
Letni Kurs Animacji  
Wykonali: Nikola Chmielewska, Monika Sroga i Bartłomiej Bochenkiewicz  
Muzyka: www.bensound.com 
 
Uniwersytet Witolda Wielkiego  
Treść animacji:  
Studenci mają wiele do zrobienia:  
Egzaminy, zadania, testy, projekty  
Ale życie studenta to o wiele więcej.  
Chcemy mieć czas na zabawę, aktywność i spotkania.  
Chcemy stworzyć miejsce z nowymi stołówkami, centrami sportowymi i miejscami spotkań.  
Pragniemy zmian! 

http://www.bensound.com/

