
                                                                                     

 

 

 

Program ERASMUS+ 

Lista kryteriów, które należy uwzględnić  

przy podejmowaniu decyzji o zawieraniu umowy międzyinstytucjonalnej 

 
Partnerstwo strategiczne – instytucjonalny długoterminowy plan współpracy z kluczowymi uczelniami w działaniach na 

rzecz rozwoju uczelni (w tym badań naukowych, dydaktyki, podnoszenia kompetencji pracowników) i wdrażania 

rozwiązań innowacyjnych. 

Partnerstwo – dzielenie się wiedzą i posiadanymi środkami, tak aby przyniosły one korzyść wszystkim zaangażowanym 

stronom. 

Strategiczny – związany z długoterminowymi działaniami, mającymi doprowadzić do określonego celu / określonych 

celów, w sposób trwały i zrównoważony. 

 

1. Czym wyróżnia się uczelnia zagraniczna? 

1.1. jakość nauczania 

1.2. unikatowy/ innowacyjny program studiów 

1.3. jakość prowadzonych badań 

1.4. przyjmuje studentów / doktorantów na praktyki / staże 

1.5. prowadzi studia polonistyczne / lektorat języka polskiego 

1.6. aktywna, koordynuje liczne projekty lub uczestniczy w ich realizacji  

1.7. prestiż na arenie międzynarodowej (wysoka pozycja w najważniejszych rankingach) 

1.8. uczestnictwo w międzynarodowych sieciach / stowarzyszeniach 

1.9. jej przedstawiciele są członkami międzynarodowych instytucji / organizacji opiniotwórczych / decyzyjnych 

1.10. wyposażenie laboratoriów 

1.11. zbiory biblioteczne 

 

2. Jakie są planowane / realizowane formy współpracy? 

1.1. wymiana studentów/ doktorantów 

1.2. prowadzenie zajęć  

1.2.  wspólne programy studiów  

1.3.  wspólne moduły dydaktyczne (np. szkoły letnie/ zimowe; intensywne moduły   

        dydaktyczne, przedsięwzięcia realizowane przez studenckie koło naukowe) 

1.4.  wspólne projekty dydaktyczne 

1.5.  wspólne projekty badawcze 

1.6.  współuczestnictwo w stowarzyszeniach / sieciach międzynarodowych 

1.7.  inne wspólne inicjatywy akademickie 

 

3. Czy wymiana studentów może być realizowana na zasadach wzajemności (z uwzględnieniem następujących 

podstawowych kryteriów jakości jej organizacji)? 
3.1 Wyjazd studenta organizowany jest zgodnie z warunkami zawartej umowy międzyinstytucjonalnej i ustalonymi 

procedurami oraz dokumentami. 

3.2 Na stronie internetowej Państwa jednostki znajdują się informacje o prawach i obowiązkach studenta przed, w 

trakcie oraz po przyjeździe. 

3.3 Uczelnia zagraniczna oferuje „kompatybilny” program nauczania.  

3.4 Studenci znają język wykładowy, w którym są prowadzone zajęcia w uczelni zagranicznej, na poziomie 

wymaganym przez tę uczelnię. 

3.5 Program studiów w uczelni zagranicznej, uzgodniony i pomyślnie zrealizowany, będzie studentowi UW w pełni 

uznany, a zaliczone przedmioty lub praktyka będą wpisane do końcowego wykazu zaliczeń (suplementu do 

dyplomu lub innego równoważnego dokumentu).  

3.6 Państwa jednostka będzie publikować z właściwym wyprzedzeniem (kwiecień/maj) na stronie internetowej i 

regularnie uaktualniać katalog zajęć, w celu zapewnienia przejrzystej informacji oraz umożliwienia studentowi 

zagranicznemu właściwego doboru zajęć. 

3.7 Państwa jednostka nie będzie tworzyła grup zajęciowych, w których uczestniczą tylko studenci zagraniczni. 

  

Opracowano na podstawie Karty Erasmus Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education - ECHE) 

przyjętej Uchwałą Senatu nr 309 z dnia 15 października 2014 r.        

         Sylwia Salamon 

Warszawa, 01.12.2014 r.                         Uczelniany koordynator programu Erasmus+ 


