
Strategia umiędzynarodowienia 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej 

na potrzeby programu Erasmus 

PSW pretenduje do stania się nowoczesną placówką edukacyjną, badawczą i szkoleniową, 

wykorzystującą potencjał naukowo-dydaktyczno-administracyjny Uczelni. Planuje wyróżniać 

się atrakcyjnym programem studiów na rynku międzynarodowym i zróżnicowaną ofertą 

edukacyjną i na stałe wpisać się w rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Priorytetem 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej jest zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej w 

ramach Unii Europejskiej i ogólnie pojętej współpracy międzynarodowej. Wszystkie 

wysiłki są skupione w pierwszej kolejności na zwiększeniu szans mobilności naukowej i 

zawodowej studentów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych oraz 

poszerzeniu liczby instytucji partnerskich w ramach programu Erasmus. Kadra dydaktyczna jest 

zachęcana do odwiedzania instytucji partnerskich i poznania ich ofert edukacyjnych dla 

innowacji i modernizacji Uczelni. Prace badawcze i naukowe na polu międzynarodowym będą 

wspierane przez umowy oraz porozumienia z zagranicznymi jednostkami naukowo-

dydaktycznymi. Przy wyborze partnerów PSW będzie się kierowała przede wszystkim 

lokalizacją geograficzną (aby studenci i pracownicy mogli wybierać uczelnie i instytucje 

zróżnicowane pod względem kulturowym, językowym i ofertowym), celami badawczymi i 

ośrodkami badawczymi, wspólnymi programami studiów (które są planowane), oraz 

potrzebami i zainteresowaniami naukowo-dydaktycznymi studentów i pracowników. Przede 

wszystkim będą kontynuowane partnerstwa z dotychczasowymi Uczelniami i instytucjami, 

ze względu na wypracowane metody pracy i wspólne cele. Szczególny nacisk kładziony 

będzie na współpracę z krajami Unii Europejskiej, ale i rozwój i intensyfikacja kontaktów z 

uczelniami i instytucjami m. innymi ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Indii i Chin 

oraz ze studentami i pracownikami z Europy Wschodniej ze względu na duże zainteresowanie 

ofertą edukacyjną PSW z ich strony. Ponad 10 pracowników naukowo-dydaktycznych z 

wyżej wymienionych krajów obecnie współpracuje z PSW, m. innymi w komitetach 

naukowych i recenzyjnych organizowanej przez Uczelnię konferencji „Oblicza dobrobytu” i 

seminariami międzynarodowymi także w pracach dydaktycznych. Planowane jest zwiększenie 

zatrudnienia młodszej kadry oraz zwiększenie mobilności wśród studentów studiów 

licencjackich. W strategii umiędzynarodowienia Uczelni zawierają się cele takie jak: 

1. Rozwój badań naukowych realizowanych poprzez:  

-interdyscyplinarność badań i współpracę z różnymi ośrodkami kształcenia -powoływanie 

zespołów badawczych z różnych części świata -organizacja wspólnych konferencji naukowych 

-wymiana pracowników i studentów, jak również włączanie studentów w działalność 



badawczo-rozwojową 

-wykorzystanie wyników badań naukowych przy tworzeniu programów studiów i 

doskonaleniu oferty kształcenia, m. innymi poprzez upowszechnianie i wdrażanie wyników 

badań pracowników w procesie dydaktycznym 

2. Doskonalenie jakości kształcenia poprzez: 

- wymiana międzynarodowa studentów i pracowników Uczelni i zastosowanie i wdrażanie 

wypracowanych rozwiązań poznanych w toku zdobywania doświadczeń zagranicznych, 

-rozwijanie kompetencji osobistych i zawodowych pracowników i studentów w procesie 

mobilności poprzez udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach i wydarzeniach o 

zasięgu międzynarodowym 

-wspieranie osób prowadzących badania o międzynarodowym zasięgu poprzez 

dofinansowywanie badań i wyjazdów naukowo-dydaktycznych 

-doskonalenie wewnętrznego systemu oceny pracowników (ewaluacja osiągnięć naukowo-

dydaktycznych kadry) 

-systematyczny monitoring osiągnięć studentów i pracowników 

-wspieranie działań innowacyjnych 

-dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy (poprzez monitorowanie i badania 

rynku pracy w kraju i w Unii Europejskiej oraz współpracę z pracodawcami w ramach 

międzynarodowych projektów badawczych) 

-doskonalenie infrastruktury Uczelni oraz doskonalenie systemu obsługi studenta, także pod 

kątem dostosowywania oferty do osób ze specjalnymi potrzebami (rozwój i doskonalenie 

systemów informacyjnych zarządzania Uczelnią) 

3. Współpraca z otoczeniem: 

-współpraca z uczelniami, instytucjami publicznymi i niepublicznymi 

-współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się szerzeniem nauki, edukacji 

i kultury 

-organizowanie przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych, kulturalnych otwartych dla 

społeczeństwa miasta i regionu 

4. Profesjonalne zarządzanie Uczelni 

-wdrażanie Strategii Rozwoju Uczelni 

-poprawa efektywności pracy administracji centralnej, wydziałowej i innych jednostek 

organizacyjnych Uczelni 

-usprawnienie systemu zarządzania systemami i finansami Uczelni  

5. Rozwój infrastruktury 

-rozbudowa i modernizacja bazy lokalowej i dydaktycznej Uczelni 



-pozyskiwanie funduszy na rozwój Uczelni 

 

 

Strategia dotycząca organizacji i wdrażania projektów dotyczących nauczania i 

szkolenia w odniesieniu do projektów w ramach LLP 

Jednym z najważniejszych celów Uczelni w strategii dotyczącej działalności dydaktycznej i 

naukowo-badawczej jest doskonalenie jakości poprzez czynny udział kadry dydaktycznej i 

administracyjnej w wymianie zagranicznej. Wspólne projekty dydaktyczne i badawczo-

rozwojowe są realizowane poprzez: 

-organizowanie konferencji i seminariów naukowych o zasięgu lokalnym, krajowym i 

międzynarodowym 

-publikowanie prac naukowych (monografii, artykułów w czasopismach naukowych oraz prac 

dydaktycznych (podręczników akademickich i sylabusów). 

-wymiana pracowników w zakresie wyjazdów szkoleniowych i dydaktycznych oraz 

naukowych i wdrażanie doświadczeń i innowacyjnych rozwiązań zdobytych zagranicą 

-wspólne projekty badawcze o charakterze międzynarodowym i międzykulturowym 

-seminaria i wizyty przygotowawcze dla rozwoju infrastruktury i zarządzania 

Uczelnią(warsztaty, wykłady, szkolenia dla pracowników administracyjnych i naukowych) 

-realizowanie wspólnych projektów dydaktycznych mających na celu doskonalenie oferty 

Uczelni przez projektowanie międzynarodowych programów studiów 

-rozpoznawalność i uznawalność międzynarodowych osiągnięć naukowych i dydaktycznych 

w procesie ewaluacji zawodowej pracowników 

 

Spodziewany wpływ uczestnictwa w programie Erasmus na modernizację instytucji na 

podstawie 5 priorytetów edukacji wyższej: 

Udział w programie Erasmus jest jednym z najważniejszych działań w zakresie 

internacjonalizacji uczelni. Jednym z priorytetów PSW jest wspieranie i promowanie 

mobilności pracowników i studentów przy wsparciu organizacyjnym, merytorycznym i 

finansowym programu. Umiędzynarodowienie Uczelni wiąże się z podwyższaniem poziomu 

wykształcenia jej beneficjentów, zwiększeniem zatrudnialności i elastyczności oraz rozwojem 

kluczowych kompetencji dla rynku pracy. Udział Uczelni w programie Erasmus dzięki 

rozpoznawalności i efektywności programu w zakresie rozwoju Uczelni, jej pracowników i 

studentów sprzyja poszukiwaniu partnerów zagranicznych dla wspólnych celów 

dydaktycznych, badawczo-rozwojowych, uznawalności zdobytego doświadczenia 

zagranicznego. Wpływa na zwiększenie szans zawodowych i rozwoju osobistego. 

Jednym z ważniejszych celów współczesnego kształcenia jest jakość i przydatność wiedzy na 



światowym rynku pracy. Dlatego w strategii Uczelni podkreślana jest praca nad  

doskonaleniem programów studiów, wykorzystanie w tym celu wyników badań naukowych,  

wymiana doświadczeń i rozwiązań z partnerami zagranicznymi, ciągły monitoring rynku 

pracy i śledzenie trendów we współczesnej edukacji. Dzięki udziałowi w programie Erasmus 

Uczelnia stale monitoruje sugestie zmian i kierunków dla kształcenia wyższego oraz wdraża 

rozwiązania, wymagane przez światowy rynek w zakresie organizacyjnym, komunikacyjnym, 

medialnym i dokumentacyjnym w celu doskonalenia procesów zarządzania.  

Internacjonalizacja sprzyja modernizacji Uczelni, uatrakcyjnieniu i konkurencyjności oferty 

oraz rozwojowi usług dydaktycznych i badawczo-rozwojowych. Wyraźnie zwiększa wzrost 

kompetencji pracowników i studentów w zakresie korzystania z systemów informacyjnych.  

Działania w ramach programu Erasmus przyczyniają się do doskonalenia systemu oceniania i 

monitoringu prowadzonych akcji, co wpływa na jakość usług edukacyjnych. Jednym z 

ważniejszych celów jest powiązanie Uczelni z otoczeniem gospodarczym. Dlatego w  

strategii Uczelni dużą wagę przywiązuje się do nawiązywania kontaktów w zakresie  

organizacji i realizacji praktyk zagranicznych, powiązania z biznesem w zakresie tworzenia 

programów studiów, działalności badawczo-rozwojowej i nawiązywania partnerstw 

strategicznych. Dla tych celów Uczelnia monitoruje kariery absolwentów i bada efektywność 

działań edukacyjnych wykorzystując narzędzia wypracowane w ramach projektów LLP, jak 

ewaluacja czy zarządzanie projektami. 

Udział w programie Erasmus wpływa na poprawę efektywności pracy administracji 

centralnej, wydziałowej i innych jednostek organizacyjnych Uczelni przez zdobywanie 

doświadczeń zagranicą i wdrażanie ich w uczelni macierzystej. Przyczynia się także do 

usprawniania systemu zarządzania finansami Uczelni oraz lepszego wykorzystywania 

środków. Współpraca na arenie międzynarodowej jest kluczowa dla przyszłości Uczelni i 

jej beneficjentów, a program Erasmus jest narzędziem jak i wsparciem w procesie 

umiędzynarodowienia Uczelni. 


