
Relacja z wizyty st. kpt. dra inż. Szymona Ptaka w Niszu (Serbia) w ramach programu 

Erasmus+ 

 

W dniach 25 – 29 marca, S. Ptak uczestniczył w mobilności pracownika (STT) na Wydziale 

Bezpieczeństwa Pracy Uniwersytetu w Niszu. Wizyta ta odbyła się w ramach programu 

Erasmus+, umożliwiającego wymianę studentów i ekspertów pomiędzy krajami programu 

Erasmus+ oraz krajami partnerskimi. W tym miejscu należy nadmienić, iż od bieżącego roku 

kalendarzowego, Serbia przystąpiła do programu Erasmus+ w charakterze pełnoprawnego 

członka, co było skutkiem m.in. powołania Narodowej Agencji w strukturach tego kraju.  

 

Wizyta zorientowana była na rozwój współpracy pomiędzy Szkołą Główną Służby Pożarniczej, 

a Uniwersytetem w Niszu. Niedawny rozwój bazy laboratoryjnej uczelni przyjmującej pozwolił 

na zidentyfikowanie pewnej niszy w światowej literaturze. Podczas wizyty nauczycieli i 

pracowników administracyjnych z Serbii w SGSP w maju 2018 roku, w ramach pierwszego 

„Tygodnia Erasmusowego” organizowanego w naszej uczelni, Prodziekan Wydziału 

Bezpieczeństwa Pracy, prof. Milan Protic, wraz z prof. M. Półką oraz S. Ptakiem opracowali 

koncepcję współpracy naukowej w obszarze palności materiałów. Wizyta w Niszu była 

kolejnym krokiem. Rozpoczęto badania naukowe, zmierzające do wspólnej publikacji w 

recenzowanym czasopiśmie o światowym zasięgu.  

 

Podczas wizyty przeprowadzono także rozmowy z koordynatorem uczelnianym serbskiej 

uczelni, prof. Ivicą Manic, członkami zespołu ds. Erasmusa, jak również z prorektorem do 

spraw międzynarodowych, prof. Vesną Lopicic. Podczas rozmów dyskutowano nt. 

dotychczasowej współpracy, a także potencjalnych ścieżek jej rozwoju w przyszłości. 

 

SGSP uczestniczy w programie Erasmus+ (wcześniej LLP Erasmus) od wielu lat, umożliwiając 

studentom, pracownikom i nauczycielom wyjazdy do uczelni partnerskich w celu odpowiednio: 

odbycia części studiów/praktyki zawodowej, udziału w szkoleniu czy prowadzenia zajęć w 

obszarze swojej specjalizacji naukowej. Do tej pory grono studentów i kadry SGSP wzięło 

udział w programie, podnosząc swoje kwalifikacje. Z niezrozumiałych przyczyn, program 

cieszy się mniejszą popularnością, niżby pozwalały na to dostępne środki. Co więcej, w kolejnej 

perspektywie budżetowej Komisja Europejska planuje podwoić budżet programu Erasmus+, 

otwierając tym samym kolejne możliwości przed stypendystami.  

 



 
Kalorymetr będący na wyposażeniu jednej z pracowni 

 

 
Wybrzeże rzeki Niszawy 

 



 
Gmach główny Uniwersytetu w Niszu 

 

 


