DEKLARACJA POLITYKI ERASMUS

Uczestnictwo w programie Erasmus+
Przystępując do programu Erasmus + chcemy poszerzyć zakres naszych działań i szkolić
studentów z całego świata. Pragniemy, by nasi obecni studenci mieli okazję poznawać kulturę
innych narodowości, co może zmienić ich sposób myślenia i postępowania, a także wpłynie na
rozwój intelektualny.
Chcemy wymieniać doświadczenia z innymi uczelniami w celu zapewnienia najwyższej jakości
kształcenia oraz systematycznego doskonalenia treści programowych i sposobów nauczania.
Niezwykle ważne jest dla nas kształcenie w oparciu o zasady humanizmu, demokracji i
niedyskryminacji oraz popularyzacja nauki w lokalnym, krajowym i międzynarodowym
środowisku.
Planujemy realizować działania w ramach akcji 1 programu Erasmus+ „Mobilność edukacyjna”,
takie jak mobilność studentów w celu studiowania i w celu realizowania praktyk i staży,
mobilność pracowników w celach szkoleniowych.
Koordynacyjną rolę pełni Kanclerz, która ma już doświadczenie we współpracy z instytucjami
zagranicznymi. W ramach jej działań, odbywały się w ostatnich latach wykłady dla studentów z
przedstawicielami niemieckiego przedsiębiorstwa na temat współpracy polsko-niemieckiej.
Nawiązaliśmy również współpracę z jedną z paryskich Uczelni w celu wymiany doświadczeń.

Strategia, cele i wpływy
Nasza Uczelnia aspiruje do miana uczelni uniwersalnej zgodnie z założeniami Procesu
Bolońskiego i Strategii Lizbońskiej. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania edukacyjne, a także
pragniemy promować idee nowoczesnego nauczania. Uważamy, że Uczestnictwo w programie
ERAMUS + pozwoliłoby na spełnienie powyższych założeń.
Naszą Uczelnia zajmuje się również realizacją projektów aktywizacyjnych, szkoleniowych.
Pomagamy osobom bezrobotnym, podnosząc ich kompetencje i kwalifikacje. Prowadzimy także
szkolenia dla szerszego grona słuchaczy, jak kursy językowe, komputerowe, księgowe. w których
biorą udział również nasi pracownicy. Jesteśmy, więc otwarci na nowe wyzwania i rozwiązania.
Celem głównym Uczelni jest przekazywanie wiedzy i praktycznych umiejętności, w przyjaznym
środowisku, zapewniającym absolwentom osiąganie sukcesów wzmacniających prestiż Uczelni.
Udział w programie ERASMUS + pozwoliłby nam na realizację poniższych celów poprzez:
•wdrażanie programów nauczania ściśle powiązanych z potrzebami rynku pracy, dostosowanych
do standardów europejskich, dzięki współpracy międzynarodowej,
• zwiększanie potencjału dydaktycznego i atrakcyjności oferty edukacyjnej, poprzez wymianę
doświadczeń między uczelniami z całego świata. Mobilność pracowników w celach
szkoleniowych zwiększy ich społeczne, językowe i kulturowe kompetencje, co pozytywnie
wpłynie na ich jakość pracy.

Wskaźniki
Koordynator będzie nadzorować realizację zadań zgodnie z założeniami programu Erasmus+ oraz
prezentować działania Uczelni w kierunku rozwoju na półrocznych posiedzeniach Senatu.
Na bazie zbieranych doświadczeń międzyuczelnianych, podczas spotkań Senatu omawiane i
analizowane będą programy studiów w celach ich unowocześnienia.
Jakość kształcenia weryfikowana jest na bazie ankiet wypełnianych przez studentów. Po
przystąpieniu do programu ERASMUS+ weryfikować będziemy czy poziom kształcenia w opinii
studentów rzeczywiście wzrósł.

