Strategia umiędzynarodowienia działalności
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

PWSZ AS będąc świadomym procesów zachodzących zarówno w otoczeniu politycznym jak i ekonomicznym oraz wyzwań stawianych przed instytucjami szkolnictwa wyższego w zjednoczonej Europie,
uwzględniając procesy globalizacji i transgraniczności nauki, stanowiących nieodzowną rzeczywistość
każdej wyższej uczelni, pragnąc przez swoją działalność przyczyniać się do dalszego, zrównoważonego
rozwoju społeczności lokalnej oraz oddziaływać w zakresie regionalnym, uznaje czynności i działania
skierowane na umiędzynarodowienie swojej działalności za niezbędne dla dalszego jej rozwoju. PWSZ
AS będąc największą publiczną uczelnią w aglomeracji wałbrzyskiej oraz znaczącą instytucją naukowo-dydaktyczną o zasięgu regionalnym o silnych powiązaniach międzynarodowych, rozszerza strategię umiędzynarodowienia swojej działalności.

1. Międzynarodowe kierunki rozwoju
PWSZ AS uznaje jako podstawowy warunek dalszego rozwoju swojej działalności, w tym misji oddziaływania na środowisko regionalne, w silnym zakorzenieniu w europejskiej (międzynarodowej) przestrzeni edukacyjnej. Nawiązywanie, rozwój i utrzymywanie wielokierunkowej współpracy z bliską
i dalszą zagranicą stanowi zasadniczą podstawę jej działania oraz procesów kształcenia zarówno studentów jak i rozwoju pracowników naukowo-dydaktycznych oraz administracyjnych.
PWSZ AS działając w polskiej, jak i europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego zapewnia ukierunkowanie swojej oferty edukacyjnej zarówno w zakresie dydaktyki oraz badań na międzynarodowy
rozwój, gwarantując tym samym świadczenie usług edukacyjnych na europejskim poziomie. Realizację przyjętych celów mają zapewnić następujące działania:

a) Nawiązywanie i pielęgnowanie międzynarodowej współpracy
PWSZ AS jest świadoma powagi oraz znaczenia nawiązywania i utrzymywania współpracy
z zagranicznymi szkołami/instytucjami zarówno pochodzącymi z Europejskiego Obszaru
Szkolnictwa Wyższego (EHEA) jak i nie należących do tego Obszaru dla dalszego jej rozwoju. W ramach tak przyjętych działań ukierunkowanych na współpracę Uczelnia chce intensyfikować działania zmierzające do aktywizacji międzynarodowych działań partnerskich, realizację wspólnych (wielostronnych) projektów, warsztatów oraz szkoleń z partnerami zagranicznymi, mających na celu wymianę wiedzy oraz doświadczeń związanych
z procesami kształcenia oraz praktykami zagranicznymi.
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Realizacja działań ukierunkowanych na współpracę międzynarodową na w pierwszej kolejności służyć podnoszeniu poziomu kształcenia studentów jak i podnoszeniu kwalifikacji
pracowników naukowych w ramach wspólnych projektów, warsztatów oraz organizacji
praktyk zawodowych.

b) Aktywne uczestnictwo w ponadnarodowych stowarzyszeniach
PWSZ AS jest silnie zainteresowana w aktywnym uczestnictwie w europejskich gremiach
zajmujących się promocją i rozwojem szkolnictwa wyższego w Europejskim Obszarze
Szkolnictwa Wyższego. W ramach tak przyjętych działań, PWSZ AS dąży do zwiększenia
swojego uczestnictwa poszerzenie kręgu gremiów związanych z realizacją zadań związanych z rozwojem szkolnictwa wyższego.
Od 2011 r. PWSZ AS jest pełnoprawnym członkiem w Europejskim Stowarzyszeniu Instytucji Szkolnictwa Wyższego (EURASHE) z siedzibą w Brukseli. Dzięki i poprzez udział
w tym stowarzyszeniu PWSZ AS realizuje swoją działalność w oparciu o międzynarodowe
(europejskie) wzorce i wytyczne przyczyniając się tym samym do ciągłego podnoszenia
współczynnika umiędzynarodowienia, a tym samym atrakcyjności swojej oferty dydaktyczno-naukowej poprzez monitorowanie i porównywanie z programami/szablonami zagranicznych instytucji.

c) Międzynarodowe programy wymiany nauczycieli, pracowników administracji, studentów.
PWSZ AS dąży nieustannie do podnoszenia kwalifikacji oraz kompetencji społecznych
swoich studentów oraz pracowników naukowych i administracyjnych. W tym celu Uczelnia kładzie szczególny nacisk na zwiększenie mobilności zarówno swoich studentów jak i
kadry dydaktycznej i administracyjnej w ramach LLP. W tym celu PWSZ AS wykorzystując
dotychczasowe doświadczenia, aktywnie uczestniczy w różnych programach wymiany
studentów, kadry naukowej oraz kadry administracyjnej zarówno na poziomie europejskim jak i międzynarodowym. Uczelnia jest zainteresowana stałym rozszerzaniem kooperacji z innymi uczelniami partnerskimi poprzez nawiązywanie nowych umów o współpracy jak i pogłębianiem istniejących relacji. PWSZ AS zapewnia każdemu zainteresowanemu
dostęp do niezbędnej informacji oraz pomoc w realizacji dostępnej oferty wyjazdowej.
PWSZ AS cały czas uzupełnia oraz poszerza w ramach nowo podpisywanych umów, ofertę
wyjazdową do różnych instytucji z oraz z poza Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Policy Statement załącznik nr 1) . Ponadto uczelnia:
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- wdraża i upowszechnia system punktów zaliczeniowych ECTS (także w języku angielskim),
- wprowadza od 2007 r. Suplement do dyplomu (w języku angielskim),
- usuwa przeszkody ograniczające mobilność studentów i pracowników,
- propaguje europejską tematykę w kształceniu i badaniach naukowych.

d) Promocja, doradztwo oraz pomoc
PWSZ AS utrzymuje odpowiednią infrastrukturę administracyjną, której celem jest promocja, rozpowszechnianie i udostępnianie niezbędnych informacji dotyczących wymiany
międzynarodowej oraz oferuje wszechstronną pomoc zarówno dla osób wyjeżdzających
jak i przyjeżdzających. Na szczeblu uczelnianym działania, związane z funkcjonowaniem
Programu Erasmus, organizuje i koordynuje Uczelniany Koordynator Programu Erasmus,
którego wspierają na poziomie poszczególnych Instytutów – koordynatorzy instytutowi.

e)

Strategia językowa
Nieodłącznym elementem strategii umiędzynarodowienia działalności PWSZ AS jest strategia językowa realizowana przez Uczelnię. W ramach prowadzonej działalności umiędzynarodowienia, Uczelnia dba o rozwój i podnoszenie kwalifikacji językowych zarówno
przez studentów jak i kadrę dydaktyczną i administracyjną. W ramach tak przyjętych działań Uczelnia organizuje i rozbudowuje swoją ofertę językową skierowaną dla studentów
krajowych oraz studentów zagranicznych. Ofertą językową objęci są również nauczyciele
akademiccy oraz pracownicy administracyjni.
Dla studentów zagranicznych Uczelnia, w ramach swoich możliwości, oferuję przedmioty
kierunkowe nauczane w języku angielskim (zob. katalog kursów-zał.nr 1) zarówno na studiach pierwszego jak i drugiego stopnia.
Uczelnia podejmuje starania o rozszerzenie swojej oferty językowej zarówno co do liczby
języków obcych nauczanych w PWSZ AS jak i oferty języka polskiego dla przyjeżdżających
studentów z zagranicy. Zawarte w ofercie dydaktycznej studia licencjackie z języków obcych (angielskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego) są rozszerzane o kolejne (niemiecki i francuski).

2. Wdrażanie strategii
Postanowienia strategii wdrażane są na każdym poziomie działalności PWSZ AS. Władze
uczelni sprawują nadzór nad implementacją niniejszej strategii.
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