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Uczelnia stworzyła kompleksową wizję rozwoju, a jednym z ważniejszych wyzwań przed nią stojących 
jest ciągła potrzeba umiędzynarodowienia. Założone cele umiędzynarodowienia Wyższej Szkoły 
Humanitas wpisują się we wskazane cele Programu Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego. Uczelnia 
nasza zakłada przede wszystkim współpracę z Uczelniami z całego świata. Współpraca obejmuje 
realizację projektów naukowych, dydaktycznych i badawczych. Obecnie na liście podpisanych 
porozumień międzyuczelnianych znajduje się ponad dwieście Uczelni z całego świata. Zakładamy 
podwojenie liczby placówek partnerskich. 

W odniesieniu do polityki umiędzynarodowienia edukacji w Polsce głównym celem w tym zakresie jest 

pozyskanie jak największej liczby studentów z zagranicy. Drugim, zatrudnienie zagranicznych 

wykładowców oraz naukowców. Trzecią intencją jest to, by z kolei polscy naukowcy i studenci  brali 

udział  w programach badawczych i edukacyjnych poza granicami naszego kraju. Priorytetem strategii 

umiędzynarodowienia jest zatem zwiększenie liczby wyjeżdżających studentów i pracowników, jak i 

liczby przyjeżdżających studentów i pracowników uczelni partnerskich. Cele programu Erasmus + są 

niejako tożsame z założonymi celami umiędzynarodowienia. 

Strategia Wyższej Szkoły Humanitas zakłada szerokie rozwijanie kontaktów międzynarodowych, 
umacnianie już istniejącej współpracy oraz pozyskiwanie nowych, liczących się w świecie partnerów 
zagranicznych. Liczymy, że pozyskanie Karty Erasmus ECHE przyczyni się do wzmocnienia pozycji 
naszej Uczelni na rynku międzynarodowym. Dzięki projektowi Erasmus + będziemy wspierać mobilność 
związaną z zagranicznymi  studiami i praktykami dla studentów studiów licencjackich, inżynierskich, 
magisterskich (lub równoważnych) oraz doktoranckich. Zwiększymy również liczbę mobilności w celu 
prowadzenia zajęć dydaktycznych lub w celach szkoleniowych. 

  Pragniemy również wprowadzić szerszą ofertę kierunków studiów w języku obcym (język angielski, 
czeski, rosyjski oraz ukraiński), a co się z tym wiąże planujemy, by wykłady w naszej Uczelni prowadzili 
światowej sławy naukowcy i badacze. Przyczyni się to z pewnością do  poprawy  jakości kształcenia 
oraz wprowadzenia nowych innowacyjnych metod nauczania. Istotna jest również konieczność 
podnoszenia kompetencji pracowników uczelni poprzez szkolenia zorganizowane nie tylko dla 
nauczycieli akademickich, ale i dla kadry administracyjnej. Istotne i konieczne wydaje się również 
podniesienie kompetencji językowych zarówno w grupie studentów jaki i pracowników dydaktycznych, 
czy administracyjnych. 

Po uzyskaniu Karty Erasmusa Uczelni Wyższych na lata 2021-2027, Uczelnia będzie podejmowała 
działania zapewniające wykorzystanie i promocję cyfrowych narzędzi do zarządzania mobilnością, 
będzie promowała przyjazne dla środowiska praktyki we wszystkich działaniach związanych  
z programem. Ponadto, Uczelnia będzie z jeszcze większą mocą zachęcała byłych uczestników 
programu, studentów i pracowników, do promocji uczestnictwa w programie.  

Wyższa Szkoła Humanitas zobowiązuje się do respektowania zasad niedyskryminacji, zapewnienia 
pełnego i równego dostępu dla wszystkich uczestników, wdrażania zapisów Europejskiej Karty 
Studenta, promowania mobilnej aplikacji Erasmus+ wśród studentów, promowania postaw 
obywatelskich wśród uczestników programu. Wyższa Szkoła Humanitas nie będzie pobierała od 
studentów przyjeżdżających opłat za naukę i egzaminy, za korzystanie z laboratoriów i bibliotek, 
pełnego uznania wszystkich zaliczonych przedmiotów, na które student uczęszczał podczas okresu 
studiów za granicą, posiadania procedury przyznawania punktów ECTS.  

Wyższa Szkoła Humanitas zakłada, iż przyczyni się do budowy Europejskiego Obszaru Edukacji, 
umożliwiającego swobodne poruszanie się w celu odbycia studiów czy prowadzenia badań naukowych. 
Dzięki powyższemu zwiększy tym samym szanse uczestników na rynku edukacji oraz przyczyni się 
również do rozwoju ich umiejętności i kompetencji na rynku pracy. 

Po otrzymaniu Karty ECHE Uczelnia zakłada realizację poniższych akcji w projekcie: 
- Akcja 1 Mobilność edukacyjna  
- Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (projekty współpracy)  
- Akcja 3 Wsparcie na rzecz rozwoju polityki i współpracy 
 



 

Dzięki uczestnictwu w Programie, absolwenci Wyższej Szkoły Humanitas opuszczający mury Uczelni 
będą mogli pochwalić się  szeroką wiedzą teoretyczną i praktyczną, którą zdobędą za granicą, 
znajomością języków obcych i umiejętnościami funkcjonowania w wielokulturowym społeczeństwie, 
elastycznym i otwartym podejściem na nowe wyzwania. Uczelnia zaoferuje również możliwość odbycia 
praktyk zagranicznych swoim studentom, aby mogli w pełni przygotować się do przyszłej pracy 
zawodowej.  
Nauczyciele akademiccy będą mogli przekazać swoją wiedzę studentom podczas swojego pobytu w 
uczelni partnerskiej, wymieniając z nimi opinie w zaproponowanym temacie wykładu, jak i  dzieląc się z 
nimi wiedzą nt. edukacji w naszym kraju. 

Dzięki udziałowi w programie pracownicy Wyższej Szkoły Humanitas będą również mogli podnieść 
swoje kompetencje podczas szkoleń, jakie będą odbywać w instytucjach partnerskich. Wiedzę, jaką 
zdobędą za granicą, zapoznając się z nowymi, często innowacyjnymi metodami, wprowadzą w życie 
podczas zajęć ze studentami, realizując badania naukowe czy wykonując swoje codzienne obowiązki 
administracyjne. Uczestnictwo w Programie, zwiększy możliwości motywowania pracowników do 
rozwoju naukowego, pozyskiwania grantów i funduszy ze środków pozabudżetowych, poszerzenia 
oferty stypendialnej dla studentów. 

Poszerzona oferta zajęć w języku angielskim oraz wysoka jakość nauczania z pewnością będą stanowić 
atrakcyjną ofertę dla przyszłych studentów Wyższej Szkoły Humanitas. Dzięki uczestnictwu w 
projektach międzynarodowych Uczelnia zakłada poszerzenie oferty dydaktycznej ukierunkowanej na 
studentów obcokrajowców, dostosowując ją do wymogów rynku pracy zarówno w kraju jak i za granicą. 

Uczelnia zamierza zwiększyć liczbę przyjeżdżających pracowników uczelni partnerskich, zarówno tych   
którzy przyjeżdżają w celu realizacji zajęć dydaktycznych, jak i tych których mobilność zakłada  
szkolenie. Udział pracowników w mobilnościach  przyczyni się do większego zrozumienia 
przedstawianego tematu, innego spojrzenia na edukację, kulturę czy zapoznania się z innowacyjnymi 
metodami nauczania.  

Poprzez uczestnictwo w praktykach międzynarodowych zakładamy, iż absolwent będzie potrafił 
wykazać się właściwymi kompetencjami  i   
umiejętnościami. Uczelnia analizuje losy kariery zawodowej absolwentów, dzięki czemu  ma możliwość 
zmiany programów nauczania  
i dostosowywania ich do wymogów rynku pracy. 

Uczelnia zakłada również kontynuację  uczestnictwa w programach  
i projektach międzynarodowych. Zakładamy, iż liczba projektów zwiększy się, co przyczyni się nie tylko 
do promocji Uczelni na rynku międzynarodowym, ale również przyczyni się do unowocześniania i 
modernizowania bazy dydaktyczno-naukowej.  

 

Realizowane przez Uczelnię mobilności będą opierały się  na podstawie umowy międzyinstytucjonalnej 
podpisanej przez Rektora Wyższej Szkoły Humanitas, koordynatora programu Erasmus+ i osobę/y 
reprezentujące uczelnię partnerską. Umowy będą zawierały informacje  o obowiązkach każdej uczelni 
przed rozpoczęciem mobilności przez uczestników, w trakcie i  po zakończeniu. Będą tam również 
informacje dotyczące składania aplikacji, oferowanych zajęciach dydaktycznych, systemie ocen 
stosowanym w uczelni partnerskiej, zakwaterowaniu czy zasady finansowe mobilności, wzory umów 
indywidualnych. Wysoką jakość realizacji programu zapewnią również przejrzyste zasady rekrutacji 
studentów i pracowników na wyjazd do uczelni partnerskiej. Katalog przedmiotów będzie publikowany i 
aktualizowany na stronie internetowej, aby zapewnić przejrzystość informacji dla wszystkich 
zainteresowanych i umożliwić studentom dokonanie właściwych wyborów odnoszących się do 
programu kształcenia. Wyższa Szkoła Humanitas zapewni właściwe przygotowanie uczestników 
mobilności do wyjazdu do uczelni zagranicznej, w tym przygotowanie językowe pozwalające na 
osiągnięcie odpowiedniego poziomu biegłości. Każda mobilność edukacyjna studentów i pracowników 
będzie realizowana na podstawie przygotowanych i zatwierdzonych przed wyjazdem porozumień  
o programie studiów/praktyki oraz programie nauczania/szkolenia, uzgodnionych i podpisanych przez 
Wyższą Szkołę Humanitas, instytucję przyjmującą i uczestnika mobilności.  

Wyższa Szkoła Humanitas zapewni równe traktowanie studentów i pracowników wyjeżdżających jak i 
przyjeżdżających, wszyscy uczestnicy będą mieli zapewnioną pomoc związaną z uzyskaniem wizy, 



 

jeżeli jest wymagana, ubezpieczenia, z przygotowaniem dokumentów czy rozliczeniem mobilności. 
Uczelnia dołoży wszelkich starań, aby włączyć przyjeżdżających uczestników mobilności do 
codziennego życia uczelni i integrowania ich z lokalną społecznością akademicką. Każdy uczestnik 
będzie mógł liczyć na oferowane odpowiednie doradztwo i wsparcie, w tym wsparcie językowe i 
kulturowe. Wyższa Szkoła Humanitas oferuje przyjeżdżającym studentom intensywny kurs języka 
polskiego. Uczelnia zapewni zakwaterowanie wszystkim przyjeżdżającym studentom i pracownikom. 
Uczelnia zobowiązuje się również do terminowego przekazania przyjeżdżającym uczestnikom 
mobilności oraz ich instytucjom macierzystym zaświadczeń zawierających pełny i dokładny zapis ich 
osiągnięć. Humanitas zapewni uznanie wszystkich działań studenta wymienionych w porozumieniach o 
programie studiów/praktyki za część składową programu kształcenia prowadzącego do uzyskania 
dyplomu uczelni macierzystej oraz wspieranie reintegracji powracających uczestników mobilności. 
Uczelnia uzna również działania dydaktyczne i szkoleniowe podjęte przez pracowników podczas okresu 
mobilności na podstawie zawartego porozumienia. 

Uczelnia zadba o to, by w przypadku udziału w projektach współpracy, podejmowana współpraca 
prowadziła do trwałych rezultatów przynoszących korzyści wszystkich partnerów, by udzielane było 
odpowiednie wsparcie uczestniczącym w projektach pracownikom i studentom, by wykorzystywano 
rezultaty projektów tak, aby zapewnić jak największy ich wpływ na indywidualnych uczestników  
i instytucje. Uczelnia będzie promowała działania podejmowane w programie i ich rezultaty oraz 
umożliwiała wykorzystanie uzyskanych doświadczeń dla dobra instytucji, studentów czy pracowników, 
jak również będzie popierać wzajemną wymianę wiedzy i doświadczeń w obrębie szerokiej wspólnoty 
akademickiej. 

Monitorowanie i ocenianie realizacji programu będzie się odbywało na bieżąco przez wszystkich 
zaangażowanych pracowników uczelni, począwszy od koordynatora uczelnianego oraz dyrektorów 
instytutów, którzy sprawują pieczę merytoryczną nad studentami, pracowników Działu Współpracy z 
Zagranicą oraz kwestury, czuwającymi nad właściwym rozliczeniem projektu. Ostateczna weryfikację i 
akceptacje przeprowadzi Rektor po przedstawieniu stosownych dokumentów. 

 


