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Streszczenie projektu
Cel:
Celem projektu SOLVINC jest wspieranie rozwoju umiejętności interkulturowych oraz zarządzania
konfliktami wśród studentów zagranicznych, studentów lokalnych oraz pracowników szkół
wyższych, jak również wspieranie kontaktów interkulturowych między studentami na uczelniach
wyższych, co przyczyni się do stosowania polityki włączającej w praktyce.
Opis działań:
SOLVINC ma za zadanie podnieść umiejętności komunikacyjne oraz zdolności zarządzania
konfliktami przez zastosowanie autentycznych przykładów konfliktów międzykulturowych,
proponowanie możliwych rozwiązań i tym samym łagodzenie doświadczeń związanych z
dyskryminacją wśród studentów uczelni wyższych. W ramach projektu zbierzemy i
przeanalizujemy prawdziwe doświadczenia związane z konfliktami na tle kulturowym,
opracujemy strategie negocjacyjne i strategie zarządzania konfliktem oraz materiały szkoleniowe
dla pracowników szkół wyższych, aby lepiej radzili sobie z coraz bardziej różnorodną kulturowo
społecznością studencką.

Oczekiwane rezultaty:
- Zebranie i analiza przykładów konfliktów na tle kulturowym wśród studentów i udostępnienie
tej wiedzy on-line
- Opracowanie przewodnika na temat głównych obszarów konfliktów / stref wrażliwych
sprzyjających konfliktom na tle kulturowym wśród studentów
- Opracowanie materiałów szkoleniowych wspierających rozwój zawodowy pracowników
szkolnictwa wyższego (szkolenie dla nauczycieli)
- Opracowanie zestawu narzędzi do pracy ze studentami reprezentującymi różnorodne kultury.
Projekt przyczyni się również do osiągnięcia ważnych celów społecznych, takich jak:
- Promowanie włączenia społecznego studentów zagranicznych i zwalczanie dyskryminacji
- Sprzyjanie interkulturowemu uczeniu się i wzajemnemu zrozumieniu
- Promowanie kultury zorientowanej na różnorodność w instytucjach szkolnictwa wyższego
(aktywne zarządzanie różnorodnością)
- Ułatwianie rozwoju personelu i doskonalenie umiejętności interkulturowych
- Wzmocnienie społecznej odpowiedzialności instytucji szkolnictwa wyższego
- Wspieranie internacjonalizacji instytucji szkolnictwa wyższego.
Grupy docelowe projektu to:
- Międzynarodowi studenci i ich społeczności,
- Lokalni studenci,
- Kadra szkolnictwa wyższego, zarówno dydaktycy, jak i administracja,
- Biura międzynarodowe w instytucjach szkolnictwa wyższego.

