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Misją Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej (dalej: „UTH”, „Uczelnia”) jest 
kształcenie na najwyższym poziomie z zachowaniem wszelkich zasad i reguł obowiązujących 
w nowoczesnym świecie w oparciu, między innymi, o strategię upowszechniania wiedzy, 
określoną w Deklaracji Bolońskiej, przy zachowaniu wysokich standardów procesu 
dydaktycznego obowiązujących w Unii Europejskiej  Celem działalności Uczelni jest 
kształtowanie świadomego obywatela Europy, kierującego się zasadami tolerancji, 
otwartości i swobodnej komunikacji oraz wrażliwości społecznej.  Naszym priorytetem jest 
stworzenie absolwentom UTH możliwości uzyskania efektów uczenia się w zakresie wiedzy, 
umiejętności i kompetencji społecznych, warunkujących podjęcie satysfakcjonującej pracy w 
wiodących przedsiębiorstwach i instytucjach krajowych i międzynarodowych lub 
prowadzenie własnej firmy na rynku ogólnoeuropejskim. 
 
Mając świadomość globalizacji współczesnego świata i potrzeby sprawnego 
funkcjonowania w środowisku międzynarodowym, Uczelnia stale rozwija współpracę z 
zagranicznymi ośrodkami akademickimi oraz zagranicznymi podmiotami gospodarczymi. 
Jednym z celów strategicznych UTH, zawartych w Strategii Rozwoju Uczelni na lata 2021-
2025, jest wzmocnienie międzynarodowych tendencji w rozwoju Uczelni.  Zasadniczym  
filarem umiędzynarodowienia jest wieloletni, aktywny dział UTH w Programie ERASMUS+, 
czego potwierdzeniem jest ponowne uzyskanie Karty Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 
(ECHE), tym razem na lata 2021-27. 
 
Zgodnie z podstawowym zasadami udziału w Programie, Uczelnia zobowiązuje się do: 
 

• pełnego przestrzegania zasad niedyskryminacji, przejrzystości i inkluzywności 
określonych w Programie; 
 

• zapewnienia równego i sprawiedliwego dostępu i możliwości obecnym i 
potencjalnym uczestnikom ze wszystkich środowisk, zwracając szczególną uwagę na 
włączenie osób o mniejszych szansach oraz ze środowisk defaworyzowanych; 

 
• pełnego uznawania wszystkich punktów uzyskanych za pomyślnie osiągnięte efekty 

uczenia się podczas okresu studiów/szkolenia za granicą, w tym podczas mobilności 
mieszanej (w oparciu o Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów – ECTS); 

 
• niepobierania   opłat od przyjeżdżających studentów z tytułu czesnego, rejestracji, 

egzaminów lub dostępu do laboratoriów i bibliotek. 
  



W realizacji celów, UTH opierać się będzie o aktualne priorytety Programu, do których należą: 
 

• kształtowanie postawy obywatelskiej, promowanie zaangażowania obywatelskiego i 
zachęcanie studentów i pracowników do zaangażowania się - jako aktywni obywatele, 
przed, w trakcie i po udziale w mobilności lub projekcie; 
 

• uwrażliwienie na konieczność ochrony środowiska i zasobów naturalnych oraz 
promocję praktyk przyjaznych środowisku, we wszystkich działaniach związanych z 
Programem; 

 
• stosowanie zasady równości i niedyskryminacji oraz zachęcanie do udziału w 

Programie osoby o mniejszych szansach; 
 

• podjęcie niezbędnych kroków w celu cyfryzacji  oraz wdrożenia elektronicznego 
zarządzania mobilnością, zgodnie z wymogami Erasmus Without Paper oraz 
Inicjatywy Europejskiej Karty Studenta; 

 
Uczelnia podejmie kroki i działania takie jak: 
 

• dążenie do zwiększenia liczby i poprawy jakości mobilności studentów, kadry 
dydaktycznej oraz administracyjnej; 

• stały rozwój bazy kontaktów z uczelniami z krajów Programu i z przedsiębiorstwami  
krajowymi, europejskimi oraz międzynarodowymi, rozszerzenie współpracy z 
uczelniami z krajów nieuczestniczących w Programie; udział w partnerstwach na rzecz 
współpracy i wymiany praktyk; 

• poszerzanie oferty edukacyjnej  w języku angielskim oraz podniesienie  poziomu 
znajomości języków obcych wśród studentów i pracowników; 

• ciągłe monitorowanie i zapewnienie odpowiedniej jakości usług dla studentów 
zagranicznych oraz rozwój systemu UTH-Mentor; 

• wspieranie studentów niepełnosprawnych oraz pochodzących ze środowisk  
defaworyzowanych (pomoc Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, 
propagowanie idei integracji ze środowiskiem akademickim osób 
niepełnosprawnych); 

• położenie nacisku na integrację studentów zagranicznych - zarówno z krajów 
uczestniczących w Programie, jak i krajów trzecich;   

• zaangażowanie i wsparcie dla inicjatyw oraz programów europejskich związanych z 
Erasmus+, takich jak: Erasmus Without Paper, European Student Card Initiative, 
Erasmus+ mobile App, systemu OLS, i inne); 

• Promowanie aktywnego udziału studentów w projektach oraz organizacjach 
międzynarodowych, takich jak Erasmus  Student  Network, ESAA, ESU, AIESEC, etc. 

 
Jednym z priorytetów UTH jest zacieśnienie współpracy z firmami - zarówno europejskimi, 
jak i międzynarodowymi. Zakłada się, iż udział w Programie przyczyni się do wzmocnienia i 
rozwoju takiej współpracy, jak również otworzy nowe perspektywy finansowania 
poszczególnych przedsięwzięć. 


