Deklaracja Polityki Erasmusa
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
na lata 2021-2027

Deklaracja Polityki Erasmusa (ang. Erasmus Policy Statement) sporządzona została w oparciu
o szósty cel główny Strategii rozwoju PWSZ AS w Wałbrzychu na lata 2016-2025 oraz
Strategię umiędzynarodowienia Uczelni.
Uznanie internacjonalizacji za jeden z celów PWSZ AS w ramach jej Strategii rozwoju, jak
również implementacja strategii umiędzynarodowienia Uczelni sprawiają, że uczestnictwo
Uczelni w programie Erasmus jawi się jako kluczowy element w zapewnieniu realizacji tych
założeń. Udział PWSZ AS w Wałbrzychu w programie Erasmus przyczynia się do modernizacji
i internacjonalizacji Uczelni poprzez:
1. Mobilność studentów przyjeżdżających na Uczelnię z zagranicy w ramach programu.
Przyjazdy studentów zagranicznych realizujących część programu studiów lub praktykę w
PWSZ AS w Wałbrzychu przyczyniają się do wzrostu prestiżu Uczelni na arenie europejskiej,
jak również pogłębienia międzynarodowej współpracy studenckiej. Przez to drugie należy
rozumieć nie tylko potencjalny wspólny udział studentów zagranicznych wraz z polskimi w
pracach badawczych i członkostwo w kołach naukowych, ale również ich wspólna integracja.
Wymiana doświadczeń pomiędzy studentami z różnych krajów oraz budowanie tolerancyjności
i otwartości są wartościami nie do przecenienia dla nowoczesnej europejskiej uczelni.
2. Mobilność wykładowców i pracowników przyjeżdżających na Uczelnię z zagranicy w
ramach programu.
Dzielenie się przyjeżdżających na Uczelnię wykładowców i pracowników doświadczeniami z
ich krajów macierzystych z polskimi odpowiednikami przynosi korzyści w postaci możliwości
zaimplementowania rozwiązań zastosowanych w uczelniach zagranicznych w PWSZ AS w
Wałbrzychu celem modernizacji oraz zapewnienia najwyższej jakości kształcenia i
funkcjonowania Uczelni. Dodatkowo prowadzenie zajęć przez wykładowców zagranicznych
daje studentom szansę poznania innego punktu widzenia oraz uzyskania wiedzy i doświadczeń
przydatnych w przyszłości do funkcjonowania na wspólnym rynku Unii Europejskiej.
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3. Mobilność studentów wyjeżdżających zagranicę w ramach programu.
Studenci PWSZ AS w Wałbrzychu wyjeżdżający zagranicę, żeby zrealizować część programu
studiów w uczelni partnerskiej lub praktykę zawodową, odnoszą korzyści w postaci
zwiększenia różnorodności otrzymywanej przez nich wiedzy oraz podniesienia kompetencji
językowych. Bezcenne jest również doświadczenie życia w innym kraju oraz nabyte
umiejętności komunikowania się i współpracy z osobami z innego kręgu kulturowego. Po
powrocie do kraju studenci PWSZ AS w Wałbrzychu przyczyniają się do budowania uczelni
otwartej i tolerancyjnej, a doświadczenia uzyskane w trakcie pobytu zagranicznego mogą
przekazywać innym studentom oraz wykładowcom, dając impuls do rozwoju.
4. Mobilność wykładowców i pracowników wyjeżdżających zagranicę w ramach
programu.
Zagraniczne wyjazdy wykładowców i pracowników PWSZ AS w Wałbrzychu są okazją do
nawiązania nowych kontaktów międzynarodowych i współpracy z uczelniami z różnych
państw Europy. Podczas pobytu na uczelni zagranicznej wykładowcy i pracownicy odbywają
szereg rozmów z kadrą, wymieniając się doświadczeniami, jak również uczestniczą w
warsztatach i szkoleniach. Wiedza i rozwiązania uzyskane w trakcie mobilności będą
wykorzystane w PWSZ AS w Wałbrzychu do unowocześnienia i urozmaicenia procesu
dydaktycznego, jak również poprawy jakości obsługi studenta.
W związku z powyższym PWSZ AS w Wałbrzychu wyznacza sobie na lata 2021-2027 jako cel
- sukcesywne zwiększanie liczby studentów, wykładowców i pracowników przyjeżdżających
na Uczelnię i wyjeżdżających do uczelni i instytucji partnerskich, co w efekcie przełoży się
pozytywnie na modernizację i internacjonalizację Uczelni. Liczba studentów, wykładowców i
pracowników przyjeżdżających i wyjeżdżających deklarowana jest corocznie przy składaniu
wniosku o wsparcie finansowe do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, w oparciu o średnią
liczbę mobilności z trzech ostatnich lat. Weryfikacja osiągniętych założeń odbywa się poprzez
składanie raportów częściowych (przejściowych) i raportu końcowego z realizacji mobilności.
PWSZ AS w Wałbrzychu dąży również do zwiększenia liczby umów z uczelniami i
instytucjami dotyczących bilateralnej współpracy (tzw. Inter-institutional agreement),
szczególnie dla nowo uruchamianych kierunków (np. od roku akademickiego 2020/2021 zarządzanie oraz dietetyka). Należy jednak zaznaczyć, że przy podejmowaniu decyzji o
nawiązaniu

czy

kontynuacji

bilateralnej

współpracy,

zgodnie

ze

Strategią

umiędzynarodowienia Uczelni, jeszcze większy nacisk będzie położony na jakość tej
współpracy, a umowy nieprzynoszące przez dłuższy czas rzeczywistych efektów, mają być
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eliminowane. Umowy o bilateralnej współpracy z partnerskimi uczelniami i instytucjami będą
podpisywane online w ramach programu Erasmus Without Paper przed rozpoczęciem
pierwszych mobilności perspektywy 2021-2027.
Do realizacji ww. celów Uczelnia planuje podjąć następujące aktywności:
- rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, wykorzystując w tym celu przede wszystkim
Internet i media społecznościowe;
- spotkania kandydatów do wyjazdu z uczelnianym koordynatorem programu Erasmus,
koordynatorami ECTS dla poszczególnych kierunków, mentorami oraz studentami i
pracownikami, którzy skorzystali już z mobilności;
- zapewnienie dostępności aktualnej dokumentacji związanej z programem Erasmus w języku
angielskim;
- umiędzynarodowienie kampusu poprzez wprowadzenie opisów, instrukcji i kierunkowskazów
w języku angielskim;
- propagowanie wizerunku Uczelni dysponującej nowoczesnymi salami wykładowymi i
laboratoriami wyposażonymi w najnowszy sprzęt;
- zwiększenie udziału w targach edukacyjnych o charakterze międzynarodowym;
- wzmocnienie roli i wsparcia opiekuna studentów międzynarodowych, zarówno po stronie
wykładowców, jak i studentów;
- utrzymywanie kontaktu ze studentami powracającymi z wyjazdów międzynarodowych.
Monitorowanie aktywności podejmowanych na rzecz realizacji wyznaczonych celów jest
prowadzone na bieżąco przez władze Uczelni oraz uczelnianego koordynatora programu
Erasmus.
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