
PROGRAM WYMIANY STUDENCKIEJ „MIRAI” 

Mutual-understandings, Intellectual Relations and Academic exchange Initiative 

 

Uniwersytet Gdański, Zakład Etnologii i Antropologii Kulturowej został zaproszony do uczestnictwa 

w programie wymiany międzynarodowej. Uczestnicy programu uzyskują możliwość (po przejściu 

rozmowy kwalifikacyjnej) wyjazdu do Japonii, podczas którego będą uczestniczyć w licznych 

sympozjach naukowych, odwiedzą wiodące ośrodki technologiczne, przemysłowe, naukowe oraz 

zapoznają się z dziedzictwem kulturowym i historycznym Kraju Kwitnącej Wiśni. Ponadto będą mieć 

możliwość partycypowania w życiu codziennym przeciętnej japońskiej rodziny. Program skierowany 

jest do studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, których zainteresowania oscylują 

wokół szeroko pojmowanej problematyki japońskiej. 

 

1. Opis programu 

Program MIRAI skierowany jest do studentów z Europy, Rosji, Azji Centralnej i Kaukazu. Termin 

„MIRAI” w języku japońskim oznacza przyszłość. Rząd japoński pragnie dać możliwość (i)  wzajemnego 

zrozumienia; (ii) zwiększenia wymiany intelektualnej; (iii) stworzenia silnej sieci powiązań pomiędzy 

przyszłymi przywódcami Japonii, Europy, Rosji, Azji Centralnej i Kaukazu. Dlatego też celem programu 

jest pielęgnowanie silnych związków pomiędzy Japonią a wymienionymi regionami. 

 

2. Wymagania względem kandydatów 

 

Studenci, kandydaci, powinni spełniać następujące kryteria: 

◇ osoby będące słuchaczami studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia afiliowanymi 

przy uczelniach wyższych Europy, Rosji, Azji Centralnej i Kaukazu, bądź posiadające 

obywatelstwo jednego z powyższych regionów; 

◇ osoby specjalizujące się w problematyce: relacji kulturowych, politycznych, ekonomicznych, 

stosunkach międzynarodowych, studiach azjanistycznych i japonistycznych, a także w innych 

pokrewnych polach naukowych, które w przyszłości mają zamiar podjąć się przywództwa w 

swoim kraju bądź w instytucjach międzynarodowych; 

◇  osoby, które rozumieją i zgadzają się z celami programu; 

◇ osoby po zakończeniu programu muszą dzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniem nt. Japonii w 

Serwisach Społecznościowych (SNS). 

◇ osoby, które uczestniczyły w innych programach stypendialnych fundowanych przez rząd 

japoński i/lub zamieszkiwały w Japonii przez dłuższy okres czasu NIE MOGĄ aplikować do 

programu MIRAI. 

 

3. Zarys programu 

 Podczas pierwszej części programu uczestnicy programu odwiedzą główne ośrodki technologiczne, 

przemysłowe, zapoznają się z rozwiązaniami infrastrukturalnymi, unikatowymi miejscami historycznymi 

oraz kulturowymi, a także uzyskają możliwość rozwoju naukowego poprzez uczestnictwo w seminariach i 

kontakt z japońskimi studentami. Całość pierwszej części pobytu będzie miała miejsce w Tokio. 

 Po zakończeniu tokijskiej części, studenci udadzą się w odległe (od stolicy) regiony kraju. Podczas 

drugiej części pobytu uczestnicy uzyskają możliwość zamieszkania z japońską rodziną, zapoznania się z 

tradycyjnymi wartościami oraz lokalnym punktem widzenia prezentowanym przez rodzinę goszczącą, a 

także lokalnych mieszkańców. Ponadto uczestnicy uzyskają możliwość przejazdu super ekspresem 

SHINKANSEN. 

 Po powrocie do Tokio odbędą się kolejne sesje naukowe oraz pozostałe oficjalne atrakcje 

przewidziane w programie. 



 

 

4. Wymagania: 

◇ życiorys naukowy (wraz z wykazem prac dyplomowych: tytuł, promotor, recenzent); 

◇ znajomość języków obcych (wraz z określeniem poziomu zaawansowania wg następujących stopni: 

podstawowy, średnio zaawansowany, dobry, biegły); 

◇ średnia ocen ze studiów (w przypadku osób na studiach drugiego i trzeciego stopnia ocena z 

dyplomu); 

◇ list motywacyjny (w języku polskim lub angielskim); 

◇ esej napisany w języku angielskim (200-500 słów) zawierający autorskie przemyślenia na temat 

programu MIRAI, jego przydatności dla własnego rozwoju i przyszłości relacji polsko-japońskich; 

◇ znajomość języka japońskiego (nawet w stopniu podstawowym) będzie dodatkowym atutem; 

◇ całość należy przesłać na adres hisjs@ug.edu.pl do dnia 20 września 2015.  

 

 

5. Procedura rekrutacyjna: 

Spośród przesłanych zgłoszeń zostaną wybrane dwie osoby, które po wypełnieniu i przesłaniu 

aplikacji (do 20 października 2015) udadzą się na rozmowę kwalifikacyjną do Ambasady Japonii w 

Warszawie (pomiędzy 27.10.2015 a 5.11.2015). 

Osoby zakwalifikowane do programu MIRAI wyjadą do Japonii w grudniu 2015 roku. 

 

Całość kosztów przelotu i pobytu na miejscu pokrywa strona japońska. 

mailto:hisjs@ug.edu.pl

