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ERASMUS POLICY STATEMENT 
 

Misją WyŜszej Szkoły Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) jest tworzenie 
nowoczesnego społeczeństwa bazującego na wielostronnej wiedzy, ze szczególnym 
uwzględnieniem róŜnorodnych aspektów komunikacji, co jest zbieŜne z celami Deklaracji 
Bolońskiej i Lifelong Learning Programme. WSKiZ dąŜy do zapewnienia studentom i 
pracownikom moŜliwości poszerzania ich wiedzy, równieŜ poprzez kontakty z zagranicznymi 
studentami i nauczycielami akademickimi. Zdobycie doświadczenia w międzynarodowym 
środowisku i nauczenie się, jak współpracować z ludźmi pochodzącymi z róŜnych kultur, jest 
istotne na dzisiejszym, wysoce konkurencyjnym rynku pracy. Uczestnicy programu Erasmus, 
poprzez kontakty ze swoimi odpowiednikami, odniosą dodatkowe korzyści w postaci 
podniesienia swoich umiejętności językowych. WSKiZ równieŜ chętnie przyjmuje 
zagranicznych studentów, którzy zdecydują się wzbogacić swoje doświadczenie w czasie 
studiów w naszej uczelni. 

PowyŜsze aspekty powinny pomóc w budowaniu społeczeństwa europejskiego 
opartego na wiedzy i zwiększaniu konkurencyjności gospodarki UE, co jest celem Deklaracji 
Bolońskiej. 

W ramach programu Erasmus WSKiZ promuje mobilność studentów i nauczycieli 
akademickich wśród swojej społeczności akademickiej. Studenci i nauczyciele akademiccy 
WSKiZ mogą wyjeŜdŜać do szkół, które posiadają Kartę Uczelni Erasmsusa i podpisały ze 
WSKiZ umowy dwustronne. WSKiZ poszukuje równieŜ nowych partnerów zagranicznych 
zdolnych do współpracy w ramach programu Erasmus. Studentom oferuje się równieŜ, w 
ramach programu Erasmus, praktyki w przedsiębiorstwach w krajach członkowskich Unii 
Europejskiej. WSKiZ będzie równieŜ dąŜyć do uczestnictwa w projektach wielostronnych i 
sieciach tematycznych  w obszarach zbieŜnych z nauczanymi na WSKiZ. 

Podstawowe zasady programu Erasmus i działania WSKiZ w ramach tego programu 
są szeroko reklamowane na terenie uczelni i na jej stronach internetowych. Są równieŜ 
promowane przez koordynatora programu Erasmus wspomaganego przez organizacje 
samorządu studenckiego w zakresie promocji współpracy i wymiany międzynarodowej. W 
czasie roku akademickiego koordynator programu Erasmus organizuje prezentacje dla 
studentów i pracowników naukowych dotyczące moŜliwości oferowanych przez program 
Erasmus oraz jest dostępny w ramach indywidualnych spotkań. Plakaty i ulotki o programie 
Erasmus są rozpowszechniane na terenie uczelni. 

Karta Uczelni Erasmusa i Erasmus Policy Statement są prezentowane w widocznym 
miejscu na terenie uczelni. Są równieŜ opublikowane na stronie internetowej uczelni. 

WSKiZ jest całkowicie zobowiązany do zrealizowania wszystkich celów 
niedyskryminacji programu Erasmus. WSKiZ zapewnia dostęp do programu wszystkim 
studentom i pracownikom naukowym, promując równość płci i niedyskryminację 
uczestników niepełnosprawnych. Uczestnicy znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej 
mogą szukać wsparcia ze strony WSKiZ. Wszelkie akty ksenofobii i rasizmu są ścigane przez 
prawo i wewnętrzne regulacje szkoły z sankcjami aŜ do wydalenia ze szkoły. 
 

JAKO ŚĆ DZIAŁA Ń  W ZAKRESIE MOBILNO ŚCI AKADEMICKIEJ 
 

WSKiZ jest zobowiązany do zapewnienia wszystkim studentom, polskim i 
zagranicznym,  kształcenia najwyŜszej jakości. WSKiZ wdroŜył ECTS – system powszechnie 
stosowany w instytucjach szkolnictwa wyŜszego w całej Europie. To wspiera ideę mobilności 
studenckiej, pozwalając studentom na dokonywanie transferu punktów w sposób łatwy i  
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szybki. Dzięki zastosowaniu ECTS okresy studiów za granicą są w pełni uznawane przez 
WSKiZ. Wszystkie kursy/przedmioty nauczane na WSKiZ posiadają opis ECTS, co czyni je 
dostępnymi dla studentów przyjezdnych, umoŜliwiając im transfer wyników na uczelnię 
macierzystą w sposób szybki i wydajny. Informacje o programach nauczania na WSKiZ są 
dostępne na stronach internetowych uczelni w języku polskim i angielskim.  

Informacje o mobilności studenckiej w ramach programu Erasmus są rozmieszczone 
w całej uczelni i są łatwo dostępne dla wszystkich studentów. Koordynator programu 
Erasmus oferuje osobiste doradztwo dla studentów zainteresowanych uczestnictwem w 
programie Erasmus. Studenci ci mogą równieŜ otrzymać pomoc ze strony innych 
pracowników WSKiZ, zwłaszcza w zakresie przygotowania językowego oraz zaopatrzenia w 
formalne/urzędowe dokumenty wymagane przez program Erasmus. 

Wszyscy przyjezdni studenci zagraniczni są chętnie przyjmowani przez WSKiZ. 
Otrzymują pomoc i doradztwo ze strony koordynatora programu Erasmus oraz 
przedstawicieli społeczności akademickiej, którzy zapoznają ich z róŜnymi aspektami polskiej 
kultury oraz Ŝycia studentów w Polsce. Inni pracownicy WSKiZ, akademiccy i 
administracyjni, chętnie udzielają pomocy studentom przyjezdnym, by uczynić ich pobyt na 
WSKiZ miłym i cennym doświadczeniem. Studentom przyjezdnym oferuje się pomoc 
naukową oraz w zaopatrzeniu w usługi dla studentów. WSKiZ nie posiada własnych 
akademików i stołówek, ale oferuje szeroką pomoc w znalezieniu zakwaterowania w Polsce. 

Informacje o programie mobilności nauczycieli akademickich są dystrybuowane 
wśród pracowników WSKiZ. Zainteresowane osoby mogą skorzystać z pomocy koordynatora 
programu Erasmus i władz uczelni.  
 
 

JAKO ŚĆ DZIAŁA Ń ZWIĄZANYCH Z PRAKTYKAMI STUDENCKIMI 
 
 

WSKiZ dąŜy do zapewnienia studentom wszechstronnego wykształcenia, częścią 
którego są praktyki studenckie wymagane do ukończenia studiów. WSKiZ szczególnie 
chętnie oferuje studentom moŜliwości odbycia tych praktyk za granicą. Szkoła posiada 
rozległe doświadczenie w zapewnianiu studentom praktyk za granicą – zrealizowała w 
ramach programu Leonardo da Vinci 3 projekty praktyk studenckich w przedsiębiorstwach w 
Niemczech i Hiszpanii. 

WSKiZ organizuje praktyki studenckie za granicą poprzez nawiązywanie 
bezpośrednich kontaktów z zagranicznymi przedsiębiorstwami lub poprzez tworzenie 
konsorcjów z innymi instytucjami. 

Zagraniczne firmy, zainteresowane przyjęciem studentów WSKiZ, wystawiają List 
intencyjny, który staje się podstawą do podpisania umowy praktyk między studentem a szkołą 
określającą program praktyk. Podczas odbywania praktyki w przedsiębiorstwie za granicą 
student jest zobowiązany do przedstawiania koordynatorowi programu Erasmus na WSKiZ 
okresowych raportów. Po zakończeniu praktyki student przedstawia raport końcowy, a 
przedsiębiorstwo wystawia opinię o osiągnięciach studenta. Jeśli student zrealizował program 
praktyk w sposób satysfakcjonujący, WSKiZ (na podstawie decyzji Dziekana) uzna ten okres 
praktyki za granicą jako część wymaganego programem nauczania przygotowania 
zawodowego. 

WSKiZ zobowiązuje się do zachowania wysokiej jakości w kaŜdym etapie procesu 
praktyk studenckich: podczas rekrutacji, podczas faktycznej praktyki i podczas oceny tej 
praktyki.  
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Na kaŜdym etapie tego procesu koordynator programu Erasmus na WSKiZ monitoruje 
działania studenta i przedsiębiorstwa goszczącego i podejmuje działania naprawcze, aŜ do 
przesunięcia studenta do innego przedsiębiorstwa (w przypadku naduŜyć ze strony 
przedsiębiorstwa) lub do usunięcia studenta z programu praktyk (w przypadku niewłaściwego 
zachowania studenta). 

Władze WSKiZ mają prawo kontrolować i oceniać realizację programu praktyk 
studenckich we wszystkich jego etapach.  
 
 


