Deklaracja polityki Erasmusa na lata 2014-2020

I. Cele, strategia i priorytety w odniesieniu do działań Erasmusa

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej pragnie zapewnić swoim absolwentom
wykształcenie, pozwalające im konkurować na rynku pracy Unii Europejskiej i dlatego
kontynuowanie uczestniczenia w programie Erasmus+ jest naturalną konsekwencją strategii
rozwoju. Zainicjowanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej z kolejnymi uczelniami
zagranicznymi w zakresie wymiany studentów jest jednym z głównych celów WWSIS
w kontekście działań przewidzianych w programie Erasmus+. Z uwagi na priorytetowy charakter
wymiany akademickiej WWSIS dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wysoką jakość działań
związanych z przyjmowaniem studentów zagranicznych, jak również z wyjazdami studentów
WWSIS do uczelni partnerskich. Jednocześnie mobilność będzie prowadzona tylko w granicach
umów zawartych wcześniej z uczelniami partnerskimi.
Współdziałanie z instytucjami edukacyjnymi z innych krajów wpłynie na szeroko pojęty rozwój
uczelni poprzez poszerzenie oferty dydaktycznej i podniesienie jakości kształcenia. Umożliwiając
studentom naukę lub praktykę poza granicami kraju WWSIS stworzy szansę nabycia przez nich
międzynarodowego doświadczenia, wiedzy i umiejętności.

Szczegółowe priorytety i plany na przyszłość
 nawiązanie kontaktów z nowymi uczelniami partnerskimi, a następnie podpisanie
dwustronnych porozumień w tym zakresie (w szczególności z obszaru Wielkiej Brytanii,
które cieszą się największym zainteresowaniem wśród studentów WWSIS;
 nawiązanie współpracy z nowymi zagranicznymi przedsiębiorstwami i instytucjami
gospodarczymi, będącymi organizatorami praktyk studenckich;
 ciągłe poszukiwanie nowych partnerów i rozszerzenie zakresu współpracy;

 aktualizacja oferty kształcenia poprzez oferowanie nowych specjalności i dostosowanie
istniejących do zmieniających się warunków;
 zapewnienie wysokiej jakości działań związanych z wyjazdami studentów WWSIS na studia
do uczelni partnerskich oraz przyjmowanie studentów zagranicznych;
 tworzenie jak najszerszej oferty zajęć prowadzonych w językach obcych;
 promowanie mobilności zarówno wśród studentów jak i kadry naukowo-dydaktycznej;
 promowanie równego dostępu do kształcenia obejmującego m.in. pomoc dla studentów
niepełnosprawnych;
 poszerzenie współpracy pomiędzy kadrą naukowo-dydaktyczną WWSIS a kadrą z uczelni
partnerskich;
 pozyskiwanie na szeroką skalę informacji o możliwościach uzyskania środków europejskich
na określone cele edukacji;
 program Erasmus+ jest w pierwszej kolejności skierowany do studentów posiadających
wysoką średnią ocen oraz dobrą i bardzo dobrą znajomość języka angielskiego bądź języka
macierzystego kraju, w którym student odbędzie staż lub studia w ramach programu
Erasmus+. Szczegółowe zasady naboru do programu Erasmus+ zostały opisane w osobnym
dokumencie, który jest sygnowany przez Koordynatora Programu Erasmus oraz prawnego
przedstawiciela WWSIS.

Sposób rozpowszechniania informacji o karcie Erasmusa+ i EPS
Rozpowszechnienie informacji o działaniach związanych z programem Erasmus+ informowanie o karcie Erasmusa+ oraz o Erasmus Policy Statement (EPS) będzie się odbywało
poprzez opublikowanie ww. dokumentów na stronie internetowej WWSIS (w języku polskim i
angielskim) a także przez ich wyeksponowanie na terenie uczelni. Oferta wyjazdów zagranicznych
w ramach Erasmusa+ będzie również upubliczniona poprzez ogłoszenia zamieszczone na tablicach
informacyjnych na terenie uczelni oraz na stronie internetowej - www.horyzont.eu itp.
W celu zapoznania studentów z możliwościami oferowanymi w ramach programu Erasmus+ będą
organizowane cykliczne spotkania przybliżające zasady takich wyjazdów oraz warunki
uczestnictwa w programie. Zasady uczestnictwa w programie będą propagowane w środowisku
akademickim WWSIS również za pomocą ulotek i broszur otrzymywanych od Narodowej Agencji
Programu Erasmus+.
WWSIS jako beneficjent programu Erasmus+ będzie przestrzegać uniwersalnych polityk

wspólnotowych w zakresie:
-równouprawnienia kobiet i mężczyzn - dostęp do wiedzy oraz traktowanie przez nauczycieli
akademickich i władze uczelni WWSIS są we wszystkich aspektach niezależne od płci
-zwalczania ksenofobii i rasizmu - WWSIS kształtuje wśród studentów szacunek i zrozumienie dla
praw człowieka, demokracji oraz zachęca do tolerancji wobec innych ludzi i kultur.

II. Jakość wymiany akademickiej
Dla zapewnienia standardu wymiany studenckiej został wprowadzony na WWSIS na
wszystkich kierunkach Europejski System Transferu Punktów (ECTS). W przypadku uzyskania
przez studenta wymaganej ilości punktów ECTS, uczelnia w pełni uznaje okres studiów
zagranicznych za równoważny z okresem studiów w macierzystej uczelni. Informacje na temat
Katalogu Przedmiotów będącego podstawą systemu ECTS oraz wszelkich procedur związanych
z jego stosowaniem są zamieszczone na stronie internetowej WWSIS.
Zapewnienie wysokiej jakości wymiany studentów będzie realizowane poprzez ocenę kwalifikacji
studentów biorących udział w programie Erasmus+. Wszyscy zainteresowani będą musieli
legitymować się umiejętnościami językowymi umożliwiającymi odbywanie zajęć w uczelni
partnerskiej, odpowiednią średnią ocen oraz spełniać dodatkowe kryteria określone w Zasadach
finansowania i naboru dostępnych na stronie internetowej uczelni.
Za współpracę z uczelniami partnerskim, z którymi są podpisane umowy bilateralne, odpowiada
Koordynator Programu Erasmus+.
Pełna oferta dydaktyczna dla studentów przyjeżdżających wraz z punktacją ECTS jest w sposób
pełny i przejrzysty dostępna na stronie internetowej uczelni w celu zachęcenia studentów
zagranicznych do studiowania na WWSIS.
Wszyscy studenci przyjeżdżający do WWSIS na studia będą otoczeni opieką Biura Karier oraz
wyznaczonych do pomocy studentów. O asymilację studentów zagranicznych będzie także dbał
Samorząd Studencki.

Jakość praktyk studenckich

Aby zapewnić wysoką jakość praktyk WWSIS:
 opracowała regulamin praktyk studenckich;
 nawiązuje współpracę oraz dba o właściwe relacje z biznesowymi i instytucjonalnymi
partnerami zagranicznymi;
 powoła opiekuna praktyk.
Pomiędzy uczelnią i partnerem praktyk podpisywana jest umowa dotycząca m.in. programu
praktyk, organizacji miejsca praktyki, dokumentów potwierdzających uczestnictwo, opieki oraz
monitoringu nad praktykantami.

Oczekiwany wpływ programu Erasmus+ na strategię edukacyjną
Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej
Wpływ programu Erasmus+ na WWSIS oraz jej strategię edukacyjną w pełni pokrywa się
z priorytetami rozwoju uczelni. Odniesienia do poszczególnych priorytetów można znaleźć poniżej:
- W celu zwiększania ilości absolwentów na studiach I oraz II stopnia we Wrocławskiej Wyższej
Szkole Informatyki Stosowanej cały czas są dopracowywane i doskonalone ścieżki edukacyjne dla
studentów wszystkich realizowanych na uczelni kierunków. W tym celu uczelnia stara się
zaproponować studentom taki program nauczania, który uwzględnia trendy na rynku pracy.
Realizowanie programu Erasmus+ na WWSIS umożliwia wymianę doświadczeń pomiędzy
uczelniami partnerskimi, co daje możliwość dostosowania programu nauczania do oczekiwań rynku
edukacyjnego i zwiększenia tym samym ilości absolwentów;
- Aby podnieść jakość oraz znaczenie zdobywanej wiedzy na WWSIS kadra zarządzająca,
pracownicy uczelni oraz kadra dydaktyczna dokładają wszelkich starań, aby sprostać oczekiwaniom
studentów jak i wymagającego rynku pracy. W tym celu na WWSIS jest oferowany szereg kursów
dokształcających związanych z dziedziną informatyki, obejmujących zagadnienia grafiki
komputerowej, sieci komputerowych, programowania oraz projektowania stron internetowych.
Oferowane kursy mają na celu poszerzenie wiedzy;
- Program Erasmus+ jest podstawowym programem umożliwiającym wymianę studencką na
WWSIS oraz organizację staży w zagranicznych przedsiębiorstwach. Z tego też powodu jest on

szczególnie ważny dla pozyskiwania wiedzy oraz doświadczeń dla studentów Wrocławskiej
Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Dzięki Programowi Erasmus+ studenci nie tylko mają
możliwość w większym stopniu zindywidualizować swój tok nauczania, ale przede wszystkim
nabyć wiedzę na temat nowych kultur, obyczajów oraz pozyskać szereg doświadczeń na polu
zawodowym oraz naukowym na europejskim rynku edukacji i pracy;
- Jako beneficjent programu Erasmus+ WWSIS ma możliwość zacieśnić więź pomiędzy sektorami
przedsiębiorstw z różnych krajów członkowskich, umożliwić zdobycie doświadczenia zawodowego
dla studentów oraz rozwijania umiejętności językowych;
- Wymiana doświadczeń pomiędzy uczelniami partnerskim i sektorem przedsiębiorstw na
europejskim rynku pracy przyczyni się do rozwoju programu nauczania oraz zwiększenia jego
adekwatności do potrzeb zawodowych młodych ludzi.

