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ERASMUS POLICY STATEMENT 

 

Celem Olsztyńskiej Szkoły Wyższej jest między innymi doskonalenie procesu dydaktycznego, 

zwiększenie dostępności oraz atrakcyjności uczelni poprzez mobilności studentów oraz pracowników 

w ramach programu Erasmus+.  

Dążąc do współtworzenia Europejskiej Strefy Edukacji, zmierzającej                                                  

do umiędzynarodowienia Olsztyńskiej Szkoły Wyższej uczelnia stawia sobie za cele: 

 zwiększenie ilości wyjazdów studentów, kadry nauczycielskiej oraz administracyjnej w zakresie 

edukacyjnym oraz zawodowym; 

 zdobywanie kwalifikacji na poziomie międzynarodowym przez studentów, dzięki praktykom 

zagranicznym oraz stażom zawodowym; 

 podnoszenie jakości metod nauczania poprzez zdobywanie wiedzy oraz doświadczenia                               

na poziomie międzynarodowym przez kadrę akademicką, dzięki szkoleniom, sympozjom, 

konferencjom oraz wykładom; 

 doskonalenie jakości oferty edukacyjnej oraz wdrażanie innowacyjnych działań oraz programów 

kształcenia, poprzez zdobyte zagraniczne doświadczenie; 

 umiędzynarodowienie oferty edukacyjnej – opracowanie programów kształcenia wraz z systemem 

przyznawania punktów ECTS i ich uznawalności dla kandydatów z zagranicy, a także polskich 

studentów pragnących studiować w języku obcym; 

 podejmowanie działań obejmujących dostosowanie oferty edukacyjnej na rzecz programu 

podwójnego dyplomu; 

 nawiązywanie współpracy z nowymi partnerami programu oraz utrzymanie obecnych kontaktów                              

z instytucjami, które reprezentują dziedziny nauki zbliżone do oferty edukacyjnej Uczelni; 

 organizowanie konferencji, szkoleń oraz seminariów z udziałem przedstawicieli zagranicznych 

oraz wymianę myśli naukowej poprzez wielojęzyczne publikacje; 

 modernizację cyfrową poprzez upowszechnienie korzystania z platform USOS, MS Teams, 

cyfryzację zasobów bibliotecznych, wprowadzenie europejskiej legitymacji studenckiej oraz 

innych udogodnień dla studentów, w tym dla studentów oraz pracowników niepełnosprawnych                                 

w celu minimalizowania procedur w formie papierowej; 

 promowanie szans, jakie daje uczestnictwo w programie w mediach społecznościowych,                         

na konferencjach, seminariach i innych inicjatywach uczelni; 

 systematyczny monitoring władz uczelni, w celu kontrolowania realizacji zamierzonych celów 

programowych; 

 zwiększenie otwartości językowej, kulturowej oraz społecznej studentów oraz pracowników. 
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Intensyfikacja współpracy międzynarodowej pozwoli na rozszerzenie oferty edukacyjnej, co 

przyczyni się do zwiększonej liczby studentów. Zagraniczne doświadczenia zdobyte przez 

pracowników pozwolą wprowadzić innowacyjne rozwiązania, zarówno na szczeblu administracyjnym 

- obsługi studentów jak i realizacji zajęć dydaktycznych. Modernizacja uczelni poprzez wprowadzenie 

programów, aplikacji oraz platform komputerowych ułatwi komunikację oraz organizację mobilności, 

przyśpieszy przepływ informacji, umożliwi przechowywanie dokumentacji oraz umożliwi wymianę 

doświadczeń bez względu na odległość między współpracującymi instytucjami. 

Nowe przedsięwzięcia oraz inicjatywy, zmierzające do dołączenia do europejskiej strefy 

edukacyjnej, pozwolą zwiększyć konkurencyjność uczelni, przyciągnąć większą liczbę studentów oraz 

wpłyną na rozwój gospodarczy regionu. 

Uczelnia zapewni możliwość studiowania oraz zdobywania doświadczenia przez studentów oraz 

pracowników w zagranicznych uczelniach partnerskich. Umożliwi odbywanie praktyk zawodowych                                           

w jednostkach administracyjnych, laboratoriach, jak również podczas hospitacji zajęć w naszej 

uczelni. Planujemy połączenie programu praktyk studentów zagranicznych z wizytami studyjnymi                            

w lokalnych i regionalnych instytucjach współpracujących z naszą uczelnią. Doświadczenie 

zagraniczne kadry nauczycielskiej, zdobyte w czasie szkoleń, wykładów, seminariów bądź konferencji 

pozwoli na wykorzystanie oraz zastosowanie zdobytych rozwiązań w ciągłym monitoringu rynku 

pracy i wprowadzenie zmian w ofercie kształcenia, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym 

przez lokalny oraz światowy rynek pracy. 

Olsztyńska Szkoła Wyższa planuje nawiązanie długofalowej współpracy z partnerami programu, 

jak również instytucjami naukowo-badawczymi oraz organizacjami i przedsiębiorstwami, w zakresie 

realizacji wspólnych studiów, organizacji staży i praktyk dla studentów oraz projektów badawczych. 

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 obecnie posiada podpisane umowy z uczelniami m.in: z Włoch, 

Grecji, Słowacji, Litwy, Słowenii, Węgier oraz Niemiec, Hiszpanii, Łotwy, Turcji. Planowana 

współpraca zarówno z obecnymi jak  i nowymi partnerami programu, przyczyni się do udziału uczelni 

w międzynarodowych programach oraz inicjatywach badawczych. Międzynarodowe projekty 

pozytywnie wpłyną na uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej oraz wizerunek uczelni na arenie krajowej                                  

i międzynarodowej. 

Zwiększenie kompetencji zawodowych, międzykulturowych oraz społecznych zwiększy szanse 

zatrudnienia studentów. Natomiast kadra dydaktyczna nawiązująca współpracę międzynarodową, 

poprzez zagraniczne wyjazdy, udział w projektach, wdrażanie innowacyjnych dobrych praktyk, 

polepszy jakość nauczania i zwiększy renomę uczelni. Olsztyńska Szkoła Wyższa dąży                                                           
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do opracowania programów studiów w języku angielskim, w celu zwiększenia ilości studentów 

zarówno z kraju jak i za granicy. Planowany wzrost efektywności funkcjonowania uczelni przełoży się 

na  podniesienie jakości kształcenia, a w efekcie lepsze przygotowanie młodzieży do wejścia                                   

na wymagający rynek pracy. 

 

 

 


