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Współpraca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie  

z Japonią 
Ostatnia aktualizacja w CWM: 25.05.2022 r. 

Współpraca SGH z Japonią dotyczy współpracy naukowej i badawczej, jak również wymiany 

studentów. Współpraca ta jest realizowana w ramach umów dwustronnych z uczelniami 

japońskimi oraz indywidualnych kontaktów pracowników naukowych i obejmuje dość szerokie 

spektrum działań. Aktywność SGH we współpracy z Japonią nie jest jednakowa na przestrzeni 

czasu, a pandemia także odcisnęła tutaj swoje piętno. Jednakowoż, warto podkreślić, że jest ona 

nieprzerwana i że wsparcie Ambasady Japonii zawsze pozytywnie wpływało na jej rozwój i na to też 

liczymy obecnie i w przyszłości. 

1. Umowy bilateralne 

Obecnie SGH ma podpisane umowy bilateralne o współpracy z 12 uczelniami japońskimi tj. 

Hokkaido University, KEIO University – KEIO Business School, Nagasaki University, Kobe University, 

Ritsumeikan University, Ritsumeikan Asia Pacific University (APU) Beppu, Kindai University, 

Ryukoku University, Akita International University (AIU), Josai University, Nagoya University of 

Commerce & Business (NUCB), Seinan Gakuin University (SGU), Hitotsubashi University (informacja 

o datach podpisania umów i zakresie współpracy poniżej). 

2. Wymiana studentów 

Z 11 uczelniami wymienionymi powyżej SGH realizuje program wymiany studentów. W ramach 

tego programu, od rozpoczęcia współpracy przyjechało do SGH na semestralną wymianę 45 

studentów z uczelni japońskich, a do Japonii wyjechało 56 studentów SGH. Ze względu na 

pandemię uczelnie japońskie zawiesiły przyjmowanie studentów z wymiany do odwołania. W 

wymianie uczestniczyli i nadal uczestniczą pracownicy naukowi, skala tej wymiany jest jednak 

obecnie zdecydowanie mniejsza.  

Akita International University, Nagasaki University oraz Ritsumeikan Asia Pacific University (APU) 

Beppu są partnerami SGH w koordynowanych przez SGH projektach Unii Europejskiej Erasmus+ 

KA107, w ramach, których oferowane są stypendia wspierające wymianę studentów, pracowników 

naukowych w celach dydaktycznych i badawczych oraz pracowników nieakademickich (projekty 

realizowane od roku 2015).  

3.  Polsko-Japońskie Centrum Zarządzania 

W styczniu 1998 roku rozpoczęło działalność Polsko-Japońskie Centrum Zarządzania (PJCZ), w 

ramach grantu uzyskanego przez SGH od rządu Japonii. Centrum powstało przy Katedrze Teorii 

Zarządzania KZiF. Cel Centrum to rozwijanie i prowadzenie szeregu różnorodnych programów 

edukacyjnych w zakresie japońskich metod i technik z dziedziny nauk ekonomicznych i zarządzania 

dla studentów, pracowników akademickich i menedżerów. Jednocześnie Centrum stanowiło forum 

wspólnych polsko-japońskich badań, konsultacji i analiz rynkowych. W trakcie swojej działalności 

Centrum zorganizowało m.in. sześć międzynarodowych seminariów szkoleniowych dla młodych 

menedżerów z Europy Centralnej i Wschodniej (uczestnicy pochodzili z Bułgarii, Litwy, Ukrainy, 

Słowacji, Estonii i Polski). Warsztaty, wykłady i ćwiczenia prowadzili profesorowie japońscy (wśród 

nich prof. Y. Arakawa i prof. Nagashima Ritsumeikan Asia Pacific University (APU), Beppu 
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i Ritsumeikan University, Kyoto) i profesorowie SGH (warsztaty odbywały się przy finansowym 

wsparciu Japońskiej Organizacji Pomocy Międzynarodowej JICA). Organizowane były także 

warsztaty, szkolenia i konferencje, również w Japonii, w których brali udział pracownicy naukowi i 

studenci SGH. M.in. dzięki współpracy PJCZ z Ambasadą Japonii oraz organizacją AOTS, dwoje 

pracowników naukowych SGH uczestniczyło w 1999 roku w 6-tygodniowym szkoleniu w zakresie 

japońskich metod zarządzania w Tokio.  

Ponadto Centrum organizowało okazjonalne spotkania i wykłady prof. japońskich (np. Prof. 

Kazuhide Okada z Uniwersytetu Tokijskiego, specjalisty od japońskich systemów 

zarządzania, Prof. Norio SHIBATA z Keio University, School of Business Administration; prof. 

Shujiro URATA, Waseda University – jeden z najwybitniejszych specjalistów z zakresu gospodarki 

wschodniej Azji).  

W 1998 roku PJCZ zainicjowało i wspierało merytorycznie, we współpracy z Prof. Masayoshi 

TAKAHASHI (APU) – doradcą Ministra Gospodarki RP w końcu lat 90-tych ubiegłego wieku – 

wdrażanie programu poprawy produktywności (HOPP) w polskich przedsiębiorstwach. Program 

ten realizowany był z sukcesem przez kilkanaście lat m.in. w PWPW S.A., Polmo-Łomianki. Najdłużej, 

program ten prowadzony był w PGE Elektrowni „Bełchatów” przyczyniając się do zdobycia prze nią 

Polskiej Nagrody Jakości w 2013 roku. Program pilotażowy został także przeprowadzony w 

wybranych firmach w Jordanii. 

Warto też wspomnieć, iż w roku 2008 Centrum wydało książkę pt.: „Zarządzanie japońskie. 

Ciągłość i zmiana”. 

4. Współpraca akademicka  

Poza działalnością zinstytucjonalizowaną, pracownicy SGH utrzymują indywidualne kontakty z 

partnerami z uczelni japońskich, związane z realizowanymi projektami naukowymi, co roku 

wyjeżdżają do Japonii aby uczestniczyć w seminariach i konferencjach organizowanych przez 

organizacji i uczelnie japońskie, współpracują z japońskimi firmami, przygotowują ekspertyzy dot. 

współpracy polsko-japońskiej (np. ekspertyza „Strategia promocji polskich regionów w 

priorytetowych obszarach współpracy z Japonią” Warszawa, listopad 2013 r. Projekt 

współfinansowany ze środków polskiego MSZ, autorzy: Prof. dr hab. Jan Bossak, Paweł Gołębiowski 

Dr Arkadiusz Tarnowski). Z kolei japońscy wykładowcy, pracownicy administracyjni uczelni, 

przedstawiciele innych instytucji uczestniczą w organizowanych przez SGH konferencjach, 

prowadzą wykłady gościnne czy też przyjeżdżają na staże badawcze (na przełomie tego i ubiegłego 

roku taki staż realizował prof. Mariusz Krawczyk z Ryukoku University).  

I tak przykładowo:  

W styczniu 2020 odbyło się "Symposium on Game Theory and Political Economy: Individual Beings, 

Societies and States" organizowane przez SGH i Waseda University. 

Uczestnikami byli profesorowie: 

1. Mamoru Kaneko, Waseda University: “Bounded Rationalities, Patterns in 

Thoughts/Behaviors, and Social Institutions” 

2. Reiko Gotoh, Hitotsubashi University: “In Search of Ethics and Economics for Advanced 

Technological Age” 

3. Yuriko Fukagawa, Waseda University: “Curse of flying geese development: Regional supply 

chain and competition in Northeast Asia” 
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4. Yasuhiro Suzkuki, Nagoya University: “Tactileology, a novel paradigm for tactile / sensory 

communications” 

5. Yukio Koriyama, Ecole Polytechnique: "On the construction of real-value representation of 

the lexicographic preferences” 

6. Tai-Wei Hu, University of Bristol: "Optimal Decision Rules with Bounded Memories" 

7. Wim Laurier, UCLouvain Saint-Louis – Brussels: “Business and Enterprise Ontologies” 

W dniach 12-17 marca 2017r., na zaproszenie Katedry Ekonomii Biznesu KGŚ, gościł w SGH znany 

ekonomista prof. Mamoru Kaneko, z Waseda University (Tokio). Prof. Kaneko wygłosił wykład 

otwarty pt. "Expected Utility Theory with Probability Grids" w ramach seminarium zorganizowanego 

przez Katedrę.  

W marcu 2017r. odwiedziła SGH p. prof. Agata Wierzbowska z Faculty of Economics, Kobe 

University, absolwentka SGH, a w maju tego samego roku gościł w SGH prof. Masahiko YOSHII z 

Graduate School of Economics z Kobe University (były dziekan GSE w Kobe). Kolejna wizyta pani 

Profesor planowana jest na 3 czerwca 2022. 

Z kolei w maju 2017 p. Tomoka TAWARA z Nagasaki University uczestniczył w kolejnym tygodniu 

szkoleniowym zorganizowanym przez CPM w ramach projektu Erasmus+ KA107.  

W listopadzie 2016 wykład gościnny pt. „Sources of Dynamics and Perspectives of China’s 

Economic Development” miał w SGH pana Toshiya TSUGAMIz Tsugami Workshop Ltd. Po wykładzie 

miał miejsce obiad z Ambasadorem Japonii w Polsce Panem Shigeo MATSUTOMI i Pierwszą 

Sekretarz panią Masami FUJIMOTO. Inicjatorem wykładu była Ambasada Japonii oraz pan Prof. 

Jan Bossak.  

W tym samym roku gościł z wizytą w SGH Prof. Masayuki SUSAI, specjalizujący się w finansach 

międzynarodowych z Wydziału Ekonomii z Nagasaki University oraz p. Mai MURAKAMI 

z Academic Office z Ritsumeikan Asia Pacific University, uczestniczka tygodnia szkoleniowego 

organizowanego we wrześniu 2016 r. przez CWM SGH dla pracowników z uczelni pozaeuropejskich, 

w ramach programu Erasmus+ KA107. 

W marcu 2015r. SGH gościła przedstawicieli Hokkaido University - prof. Hiroshi YOSHIMI 

(Dziekana Graduate School of Economics and Business) oraz prof. Tetsuhiko TAKAI (Dyrektora ds. 

współpracy międzynarodowej w Graduate School of Economics and Business).  

W marcu 2013 prof. Hajime KUBOTA, V-ce Dyrektor Wydziału Ekonomii Hokkaido University, 

wygłosił w SGH wykład pt. „On infinite dimensional Gale-Nikaido's lemma", which belongs to the 

General Equilibrium Theory or Mathematical Economics’. 

W Kolegium Finansów i Zarządzania pracuje p. Tsuneo OKAZAKI, który dodatkowo przez wiele lat 

prowadził w SGH komercyjny kurs jęz. japońskiego.  

5. Studenckie Koło Naukowe Gospodarki i Kultury Japońskiej 

W roku 1995 powstało w SGH Studenckie Koło Naukowe Gospodarki i Kultury Japońskiej, aktywnie 

działające do dziś. SKN GiKJ popularyzuje Japonię we wszystkich aspektach – kulturowych, 

gospodarczych, biznesowych i środowiskowych podczas spotkań, wykładów, warsztatów, pokazów 

czy badań naukowych. Koło współpracuje m.in. z Ambasadą Japonii, Fundacją Krzewienia Kultury 

Japońskiej „SAKURA”, Polskim Towarzystwem Origami jak i wieloma innymi organizacjami bliżej lub 

dalej związanymi z Japonią. W ciągu roku SKN realizuje szereg imprez tematycznych, wśród których 

koronne miejsce zajmują Dni Japonii, coroczna impreza obejmująca 3 dni związane z kulturą, nauka 



  

4 

i gospodarką Japonii.  

W kwietniu 2016 roku odbyły się w SGH XVIII Dni Japonii. Ich program rozpoczął się wykładem 

pani Masami FUJIMOTO, I Sekretarza z Działu Ekonomii i Współpracy Gospodarczej 

Ambasady Japonii w Polsce, zatytułowanym „Japanese economy and investments in Poland”. 

Następnie odbyła się dyskusja panelowa na temat inwestycji japońskich w sektorze 

motoryzacyjnym („Japanese investments – driving force of the Polish automotive industry”), którą 

prowadził ją dr Krzysztof Piech, założyciel Koła, oraz panel poświęcony tematyce mody w Japonii - 

„J-Fashion: Od Street Style Do High Fashion”. XVII dni Japonii w SGH w roku 2015 rozpoczęły się 

wykładem inaugurującym Pana Hiroshi MATSUMOTO Radcy Ambasady Japonii w Polsce pt.: 

„Economic relations between Japan and Poland and economic situation in Japan”. Tematem 

przewodnim były inwestycje japońskie w Polsce.  

Inne cykliczne projekty realizowane przez SKN GiKJ to: Festiwal Kina Japońskiego, Rajd po Kulturze 

Japońskiej czy wcześniejszy cykl wykładów we współpracy z The Sasakawa Peace Foundation (2001-

2003), seminarium w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” 2011 i wiele innych. 

6. Inne wydarzenia 

Odznaczenie Profesora Jana BOSSAKA (stypendysta rządu Japonii, współzałożyciel 

i wiceprzewodniczący Polsko-Japońskiego Komitetu Ekonomicznego) Orderem Wchodzącego 

Słońca, Złote Promienie ze Wstęgą, przyznanym mu przez rząd Japonii. Uroczystość odbyła się 6 

lipca 2017r. w Ambasadzie Japonii. Order w imieniu Rządu Japonii wręczał Pan Ambasador Shigeo 

MATSUTOMI.  

Order Wschodzącego Słońca nadawany jest osobom cywilnym za specjalne zasługi dla Japonii. Jego 

historia sięga 1875 roku i od tego czasu uhonorowano nim między innymi marszałka Józefa 

Piłsudskiego oraz Andrzeja Wajdę. 

Nie jest to pierwsze wyróżnienie Profesora Bossaka za zasługi dla wielowymiarowej integracji 

polsko-japońskiej. W 2014 roku Profesor Bossak otrzymał Dyplom Ministra Spraw 

Zagranicznych Japonii Prof. Bossak w latach 1972-74 jako stypendysta rządu Japonii odbył studia 

doktoranckie na Uniwersytecie Cesarskim w Osace. Był również profesorem wizytującym na 

Uniwersytecie Kyoto (1980-1981) i Uniwersytecie Ryukoku (1985-1986), i jest autorem publikacji 

japońskiej agencji rządowej APO, oraz współzałożycielem i wiceprezesem Polsko-Japońskiego 

Komitetu Gospodarczego.  

Udział studentki SGH p. Katarzyny NEGACZ, na zaproszenie Josai University, Tokio, w 

konferencji Visegrad 4 Plus Japan Students conference- Cross-Cultural Coexsistence in the Era of 

Globalization. Tytuł jej prezentacji “Visegrad group sustainable development – learning from the 

past, looking to the future” (luty 2015). 

6 lipca 2018 r. mieliśmy zaszczyt gościć w SGH ministra spraw zagranicznych Japonii, JE Taro KONO, 

który 1984 roku studiował w SGH w ramach międzynarodowej wymiany studenckiej. Tę podróż 

sentymentalną i wzruszenie udało nam się uchwycić na zdjęciach: 

https://www.flickr.com/photos/sgh_warsaw/albums/72157697195568251  

16 czerwca 2021 r. z wizytą w SGH przebywał Ambasador Japonii, JE Akio MIYAJIMA, który spotkał 

się z JM Rektorem SGH prof. Piotrem Wachowiakiem oraz prof. Jackiem Prokopem, prorektorem 

ds. współpracy z zagranicą. Więcej na ten temat: https://gazeta.sgh.waw.pl/wspolpraca-

miedzynarodowa/spotkanie-akio-miyajima-ambasadora-japonii-w-polsce-z-prof-piotrem-

wachowiakiem-rektorem-sgh  

http://www.japonia.org.pl/?q=pl/content/japo%C5%84skie-odznaczenia-pa%C5%84stwowe
http://jaap.pjwstk.edu.pl/dyplom-ministra-spraw-zagranicznych-japonii-dla-profesora-jana-bossaka-2/
http://jaap.pjwstk.edu.pl/dyplom-ministra-spraw-zagranicznych-japonii-dla-profesora-jana-bossaka-2/
https://www.flickr.com/photos/sgh_warsaw/albums/72157697195568251
https://gazeta.sgh.waw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/spotkanie-akio-miyajima-ambasadora-japonii-w-polsce-z-prof-piotrem-wachowiakiem-rektorem-sgh
https://gazeta.sgh.waw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/spotkanie-akio-miyajima-ambasadora-japonii-w-polsce-z-prof-piotrem-wachowiakiem-rektorem-sgh
https://gazeta.sgh.waw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/spotkanie-akio-miyajima-ambasadora-japonii-w-polsce-z-prof-piotrem-wachowiakiem-rektorem-sgh
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Ciekawostka – Professor Etsuo YOSHINO z Hokkaido University zajmujący się obszarem 

comparative economics, pionier studiów ekonomicznych w Japonii, uzyskał dyplom SGH, jego 

promotorem był prof. Porwitt.  

UMOWY BILATERALNE SGH Z UCZELNIAMI JAPOŃSKIMI 

Lp.  Nazwa uczelni Zakres współpracy 

1 Hokkaido University, 

Sapporo 

Pierwsza umowa o współpracy naukowej podpisana w roku 

1989, następnie, w roku 2013, podpisana nowa umowa (dla 

Graduate School oraz School of Economics and Business 

Administration) o wymianie akademickiej obejmującej 

wymianę pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów, 

prowadzenie wspólnych projektów badawczych i organizację 

sympozjów). Ponadto podpisano porozumienie szczegółowe 

o wymianie studentów. Wizyta p. Dominiki Mirońskiej na 

zaproszenie uniwersytetu japońskiego marzec 2013 - 

współpraca naukowa, wcześniej kilkukrotne pobyty naukowe 

prof. Hajime Kubota w SGH (wcześniej w latach ’90-tych 

pracownicy na stażach w Hokkaido m.in. prof. Bossak, prof. 

J. Kaja) 

2 Nagasaki University, 

Nagasaki 

umowa o współpracy podpisana w marcu 2016 r. 

umożliwiająca wymianę pracowników naukowo-

dydaktycznych, wymianę studentów, wymianę materiałów 

akademickich, publikacji i informacji; prowadzenie 

wspólnych projektów badawczych i organizacja sympozjów; 

w czerwcu 2016 podpisano szczegółowe porozumienie dot. 

wymiany studentów; Dodatkowo umowa 

międzyinstytucjonalna Inter-institutional agreement w 

ramach projektu Erasmus+ KA107 podpisana w 2016 r. 

umożliwiająca wymianę studentów i pracowników; styczeń 

2015 udział z referatem w konferencji ICAFM-RBFWC, 

wydziału ekonomicznego (B. Witkowski i M. Iwanicz-

Drozdowska) – prezentacja „The role of parents. Case of the 

G-SIBs in Central and Eastern Europe”  

3 KEIO University, 

Tokyo 

wymiana studentów w ramach programu CEMS MIM od 

2011; w 2013 udział prof. Jacka Mirońskiego w konferencji 

CEMS; 2016 udział prof. T. Szapiro w Konferencji CEMS  

4 Kobe University, Kobe Porozumienie o współpracy umożliwiające wymianę 

pracowników naukowo-dydaktycznych, wymianę studentów, 

wymianę materiałów akademickich, publikacji i informacji; 

prowadzenie wspólnych projektów badawczych i organizacja 

sympozjów). Ponadto porozumienie szczegółowe o wymianie 

studentów. Podpisana w czerwcu 2017 r. 

5 Ritsumeikan 

University, Kyoto 

Umowa o współpracy pomiędzy Ritsumeikan University, 

Ritsumeikan Asia Pacific University i SGH podpisana w 2001. 

W ramach umowy możliwa wymiana pracowników naukowo-
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Ritsumeikan Asia 

Pacific University 

(APU), Beppu 

dydaktycznych, wymiana studentów, wymiana materiałów 

akademickich, publikacji i informacji; prowadzenie 

wspólnych projektów badawczych i organizacja konferencji. 

Obie te uczelnie należą do The Ritsumeikan Trust. 

(Pracownicy naukowi obu uczelni prowadzili w SGH 

warsztaty i seminaria w ramach Polsko- Japońskiego 

Centrum Zarządzania SGH – prof. Y. Arakawa, prof. 

Nagashima). 

6 Ritsumeikan Asia 

Pacific University 

(APU), Beppu 

W 2006 r. podpisana została umowa dotycząca wymiany 

studentów na poziomie undergraduate. Umowa wstępnie 

została podpisana na 5 lat, obecnie jest automatycznie 

odnawiana co roku. Prof. Malcolm Cooper, prorektor ds. 

Badań APU podczas spotkania z przedstawicielem SGH w 

Japonii wyraził zainteresowanie wzmocnieniem kontaktów 

badawczych. 

A także umowa międzyinstytucjonalna Inter-institutional 

agreement w ramach projektu Erasmus+ KA107 podpisana w 

2015 r. z Ritsumeikan Asia Pacific University; 

7 Ryukoku University, 

Kyoto 

Umowa o wymianie badawczej (pierwsza umowa podpisana 

w 1989 r. z SGPiS) oraz umowa na wymianę studentów (od 

2008 r.). Umowa o wymianie pracowników naukowych, w 

ramach której realizowane są staże naukowe zarówno w 

Japonii jak i w Polsce. Liczba wymienianych wykładowców 

uzgadniana jest każdorazowo. Przeważają wykładowcy 

wyjeżdżający do Japonii (lata dziewięćdziesiąte to okres 

największej liczby wyjazdów, obecnie 1 wykładowca SGH co 

roku/ co dwa lata oraz 1 wykładowca japoński co 3/4 lata, 

staże od 1 do 3 miesięcy, koszty pobytu pokrywa uczelnia 

przyjmująca. Poza prowadzeniem prac badawczych, 

kwerenda biblioteczna, wykładowcy prowadzą często zajęcia 

dla studentów uczelni przyjmującej, choć nie jest to 

obowiązkowe (obecna Pani Prorektor ds. Współpracy z 

Zagranicą uczestniczyła w takim stażu). W roku 2008 

podpisano dodatkową umowę dotycząca wymiany 

studentów pomiędzy obiema uczelniami (2 studentów na 

rok). W 2008r. gościł z wizyta na naszej uczelni Prof. Yoshio 

Kawamura, Dyrektor ds. Edukacji. Profesor włączony jest 

silnie w działalność międzynarodową i żywo jest 

zainteresowany rozwojem współpracy naukowej z SGH. 

Pracownicy naukowi SGH zostali zaproszeni do udziału w 

konferencji organizowanej w kwietniu 2009 przez Ryukoku i 

Western Economic Association. Prof. Elżbieta Kawecka-

Wyrzykowska wygłosiła referat na tej konferencji. 

Dodatkowo umowa międzyinstytucjonalna Inter-institutional 

agreement w ramach projektu Erasmus+ KA107 podpisana w 

2017 r. W roku 2016-2017 i 2019 pobyt naukowy w SGH prof. 
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Mariusza Krawczyka. 

8 Kindai University, 

Osaka 

umowa o współpracy umożliwiająca wymianę pracowników 

naukowo-dydaktycznych, wymianę studentów, wymianę 

materiałów akademickich, publikacji i informacji; 

prowadzenie wspólnych projektów badawczych i organizacja 

sympozjów szczegółowe porozumienie dot. wymiany 

studentów podpisana w sierpniu 2017 r.; automatycznie 

odnawiana co 5 lat; 

9 Josai University, 

Sakado 

Ogólna umowa o współpracy podpisana w 2013 r. (Academic 

and Educational Agreement) zakładająca wymianę 

pracowników i studentów; W 2014 roku prof. Nowak Far 

wygłosił wykład na uniwersytecie Josai – Japanese journey into 

EU LAW (był wtedy wiceministrem; 2015r stypendium Mizuta 

przyznane studentce SGH p. Magdzie Socha.  

10 Akita International 

University (AIU), Akita 

umowa o współpracy na wymianę studentów; możliwość 

wymiany pracowników, jednak nie są określone konkretne 

zasady; Umowa została podpisana w 2012 r. 

11 Nagoya University of 

Commerce & Business 

(NUCB), Nagoya 

umowa o wymianie studentów i pracowników akademickich 

podpisana pod koniec roku 2010. 

Porozumienie o współpracy zakładające m.in. wymianę 

między obiema instytucjami (pracowników akademickich w 

celu wspierania współpracy w dziedzinie badań naukowych; 

pracowników naukowych w celu wymiany doświadczeń 

dydaktycznych; pracowników naukowych w celu 

prowadzenia krótkoterminowych wykładów gościnnych; 

pracowników administracyjnych w celu przekazywania 

wiedzy z zakresu praktyk administracyjnych; studentów 

studiów pierwszego i drugiego stopnia w ramach 

programów „study-abroad” oraz programów wymiany 

studentów; studentów studiów doktoranckich/drugiego 

stopnia, realizujących programy badawcze, którzy będą 

korzystać z wiedzy i zasobów dostępnych w instytucji 

goszczącej); świadczenie usług informacyjnych przez każdą z 

instytucji osobom wizytującym z drugiej instytucji; wymianę 

informacji oraz materiałów stanowiących przedmiot 

wspólnego zainteresowania; inne formy współpracy, które 

obie instytucje mogą wspólnie zainicjować. Załącznikiem do 

Porozumienia jest umowa określająca warunki wymiany 

studentów. 

Dodatkowo umowa międzyinstytucjonalna Inter-institutional 

agreement w ramach projektu Erasmus+ KA107 podpisana w 

2017 r. 

12 Seinan Gakuin 

University, Fukuoka 

umowa o współpracy umożliwiająca wymianę pracowników 

naukowo-dydaktycznych, wymianę studentów, wymianę 

materiałów akademickich, publikacji i informacji; 
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prowadzenie wspólnych projektów badawczych i organizacja 

sympozjów szczegółowe porozumienie dot. wymiany 

studentów podpisane w czerwcu 2016 r.; automatycznie 

odnawiana co 5 lat 

8. Inne poza umowami 

• Wrzesień 2017: dr. M. Lewandowski – udział w konfrencji „Pan Pacific Game Theory”, 

wygłoszenie prezentacji „Range – dependent utility”, Waseda University 

• Maj 2016: prof. Tomasz Siemiątkowski -udział w konferencji Academic Fora, Tokio, pobyt 

na Uniwersytecie Tokijskim – rozpoznanie możliwości badawczych dot. rynku kapitałowego 

w Japonii. 

• Sierpień 2015: udział prof. R. Rapackiego oraz doktoranta Arkadiusza Taluna w konferencji 

ICCEES w Tokio; referat prof. Rapackiego „The institutional underpinnings of the prospective 

EURO adoption in Poland”  

• Lipiec 2014: dr Anna Baranowska-Rataj – udział w konferencji International Sociological 

Association w Jokohamie z prezentacją „Heterogenous impact of Sibship Size on educational 

attainment across countries – results from meta-analysis” 


