
Erasmus Policy Statement 
 
Strategia Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP wskazuje umiędzynarodowienie i modernizację 
uczelni jako istotne aspekty związane z rozszerzeniem oferty edukacyjnej i nieustannym 
podnoszeniem jakości kształcenia. 
 
Realizacja tego celu odnosi się do następujących działań: 
 
1) Umiędzynarodowienie oferty edukacyjnej – opracowanie programów kształcenia dla kandydatów  

z zagranicy, studentów Erasmusa, a także polskich studentów pragnących studiować w języku 
obcym. Uczelnia podejmuje również działania obejmujące dostosowanie oferty edukacyjnej na 
rzecz programu podwójnych dyplomów;  

 
2)  Umiędzynarodowienie bazy bibliotecznej i wydawnictwa uczelnianego;  
3) Modernizację programów nauczania ze szczególnym uwzględnieniem nauki języków obcych – 

wprowadzenie obowiązkowej nauki języków obcych na wszystkich poziomach nauczania; 
 
4) Doskonalenie procesu dydaktycznego i metod nauczania poprzez wymianę zagraniczną 

studentów i nauczycieli akademickich oraz udział w projektach międzynarodowych w celu 
poszerzenia i wymiany doświadczeń naukowo-dydaktycznych; 

 
5) Zagraniczne szkolenia dla kadry dydaktycznej i pracowników administracyjnych. 
 
Wybór partnerów zagranicznych związany jest przede wszystkim z kompatybilnym obszarem działania 
uczelni, tj. np. podobne kierunki i specjalności studiów. Ważna jest również jakość oferty programowej 
oraz język mobilności umożliwiający efektywną wymianę wiedzy i doświadczenia czy też realizację 
międzynarodowych projektów tematycznych. Współpraca powinna opierać się na wzajemnych 
korzyściach; 

 
Uczelnia nie posiada ściśle zdefiniowanego obszaru geograficznego w zakresie pozyskiwania 
partnerów zagranicznych. Jesteśmy otwarci na współpracę zarówno z krajami UE, jak i położonymi 
poza jej granicami. Jednocześnie pragniemy zadbać  o jakość współpracy oraz unikać umów, które 
nie będą aktywnie realizowane; 
 
Priorytetem naszej uczelni jest intensyfikacja wymiany międzynarodowej zarówno wśród studentów 
(na wszystkich poziomach nauczania), jak i pracowników uczelni, aby w ten sposób przyczynić się do 
wymiany doświadczeń na arenie międzynarodowej, podnoszenia jakości kształcenia (w tym 
propagowanie nauki języków obcych), innowacyjności programów nauczania, podejmowania 
wspólnych badań naukowych, a w ten sposób do rozwoju uczelni na arenie krajowej  
i międzynarodowej. 
W tym celu stosowane są szerokie akcje promocyjne umożliwiające dotarcie z informacją o Programie 
do jak największej liczby potencjalnych kandydatów (prezentacje, ulotki, plakaty, strona internetowa, 
mailing).  
 
Dokładamy wszelkich starań aby źródła informacji o wyjazdach były rzetelne i ogólnodostępne, aby 
nie dyskryminowały żadnej z grup społecznych. Osoby niepełnosprawne mają dostęp do urządzeń 
wspomagających proces nauczania oraz poruszania się po budynkach. 
Osoby biorące udział w wymianie międzynarodowej mogą uczestniczyć w bezpłatnych kursach 
językowo-kulturowych oraz konsultacjach dotyczących organizacji wyjazdu. 
 
Każdy wyjazd poprzedzony jest podpisaniem umowy odnoszącej się do warunków realizacji 
mobilności oraz uznawalności efektów kształcenia zdobytych za granicą jest system ECTS. 
Uczelnia jest również pośrednikiem i mediatorem w poszukiwaniu miejsc praktyki dla studentów oraz 
szkoleń dla pracowników uczelni. 
 
Pragniemy również aby w naszej uczelni mogli studiować i zdobywać doświadczenie studenci  
i pracownicy zagranicznych uczelni partnerskich. Studenci naszych partnerów zagranicznych mają 
możliwość odbywania praktyk zawodowych w jednostkach administracyjnych naszej uczelni. Program 
praktyki często uzupełniany jest wizytami studyjnymi w lokalnych i regionalnych instytucjach 



współpracujących z naszą uczelnią. Aby zaktywizować przyjazdy studentów z uczelni partnerskich 
tworzony jest moduł przedmiotów w języku angielskim. 
Przyjeżdżający studenci mogą również liczyć na kursy językowe oferowane w naszej uczelni (lub 
szkołach językowych – w zależności od potrzeby). Przybywający z zagranicy studenci i pracownicy 
uczelni partnerskich mają możliwość bezpłatnej nauki języka w tandemie oraz pomoc mentora 
podczas pobytu w Polsce (buddy system).  W pierwszych dniach pobytu organizujemy spotkania  
i wycieczki tematyczne mające na celu zapoznanie i zintegrowanie ze środowiskiem lokalnym.  
 
W obszarze działań strategicznych Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP jest rozwój 
programów nauczania w zakresie podwójnych dyplomów w obszarze specjalności ekonomicznych.  
W bieżącym roku akademickim rozpoczęty został projekt współpracy z uczelnią rosyjską. 
Przedstawiciele obu uczelni przeanalizowali szczegółowo swoje programy nauczania w celu 
dostosowania ich do wymogów międzynarodowych. Oprócz działań merytorycznych opracowywany 
jest również system  wsparcia związanego z organizacją pobytu, podróżą, zakwaterowaniem  
i wyżywieniem studentów biorących udział w projekcie. 
 
 


