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1. Misja, cele i priorytety UTH dla działań w ramach programu Erasmus+: 

 

1.1. Polityka internacjonalizacji UTH wpisuje się w zadania, jakie stawia nowoczesnej 
placówce kształcenia wyższego obecna formuła integracji europejskiej i 
globalizacji. Są to:  

           - koncentracja na potrzeby edukacyjne i rozwojowe studenta, 

 - przystosowanie do potrzeb rynkowych, 

 - internacjonalizacja Uczelni i jej absolwentów. 

1.2. UTH nawiązała współpracę z ośrodkami edukacyjnymi w Europie i na świecie. W 
gronie najbliższych partnerów Uczelni są wyższe szkoły z: Niemiec, Francji, Węgier, 
Słowacji, Włoch, Hiszpanii, Słowenii, Turcji oraz Stanów Zjednoczonych. Uczelnia 
zawarła bilateralne umowy o współpracy pozwalające realizować nowoczesny, 
profesjonalny proces dydaktyczny. W ramach współpracy Uczelnia realizuje projekty 
oparte na transferze wiedzy, wymianie know-how, organizuje wykłady monograficzne 
swoich wykładowców za granicą oraz profesorów z zagranicy, wymianę semestralną 
studentów, praktyki studenckie oraz szkolenia kadry. Uczelnia jest otwarta i gotowa 
edukować studentów zarówno z Unii, jak i spoza UE. Obcokrajowcy mają możliwość 
realizować program adaptacyjny przy Uczelni i pomoc w nauce języka polskiego, 
poznawania kultury polskiej i specyfiki życia w naszym kraju. Koordynator monitoruje 
ich oczekiwania i jest gotowy reagować w razie indywidualnych potrzeb studentów z 
zagranicy. 

1.3. Celem UTH jest praktyczne kształcenie na poziomie odpowiadającym 
europejskim standardom. Głównym celem Uczelni jest stworzenie takiego profilu 
nauczania, który odpowiada zarówno wymogom generalizacji – wymogu kształcenia 
ludzi o szerokich horyzontach – jak i specjalizacji umożliwiającej studentom zdobycie 
konkretnej wiedzy specjalistycznej z równoczesnym kształtowaniem umiejętności 
praktycznych niezbędnych do płynnego wejścia na rynek pracy i biznesu. Naszym 
priorytetem jest stworzenie absolwentom UTH możliwości podjęcia 



satysfakcjonującej pracy w wiodących przedsiębiorstwach i instytucjach oraz 
prowadzenia własnej firmy na rynku ogólnoeuropejskim. 

1.4. UTH jest nastawiona na budowanie świadomości Europejczyka – tolerancji, 
otwartości i swobodnej komunikacji oraz wrażliwości społecznej. 

  

2. Jakość mobilności akademickiej 

2.1. Nadrzędnym celem strategicznym UTH jest podnoszenie jakości edukacji i 
internacjonalizacja Uczelni wpisujące się w wytyczne Unii Europejskiej. Wytyczono 
cztery podstawowe cele strategiczne na lata 2014 - 2020. Specjalizacja edukacji, 
umiędzynarodowienie Uczelni, dostosowanie modelu kształcenia do potrzeb 
rynkowych, innowacyjność modelu kształcenia. 

2.2. W dobie wspólnego rynku edukacyjnego jednym z priorytetów Uczelni jest 
zarówno rozwój wspólnych projektów z obecnymi partnerami, jak i inicjowanie 
współpracy z nowymi środowiskami akademickimi. UTH współpracuje z 
uniwersytetami europejskimi (Niemiec, Francji, Węgier, Słowacji, Włoch, Hiszpanii, 
Słowenii, Turcji) oraz spoza Europy znajdującymi się w zasięgu programu Erasmus 
+, jak i uczelnią ze Stanów Zjednoczonych. Jedną z najważniejszych zaplanowanych 
form współpracy jest wzajemna wymiana  doświadczeń  oraz mobilność pomiędzy 
studentami i pracownikami uczelni w ramach Programu Erasmus+. 

2.3 Uczelnia inicjuje i wspiera dydaktyczną wymianę profesorską z uczelniami 
zagranicznymi, wspiera mobilność studentów oraz pracowników umożliwiając 
zdobywanie wiedzy na uczelniach partnerskich. Strategia umiędzynarodowienia 
obejmuje działania zorientowane na pozyskiwanie studentów z krajów pozaunijnych, 
proponując europejskie standardy kształcenia i honorowany w krajach Unii dyplom 
europejskiej uczelni.  

UTH rozwija szerokie kontakty poza granicami Polski. Planuje we współpracy z 
uczelnią amerykańską zorganizować programy dotyczące bezpieczeństwa 
wewnętrznego i walki z terroryzmem, nawiązuje współpracę z organizacjami 
międzynarodowymi, angażuje się w przedsięwzięcia promujące Polskę na arenie 
międzynarodowej. 

2.4 W UTH studenci rozliczani są z efektów nauczania również w punktach ECTS. 
Ułatwia to proces kwalifikacyjny oraz późniejsze rozliczanie wyników studentów 
zapisanych w tzw. Transcript of Records. Studenci informowani są o formalnościach, 
które muszą dopełnić aby stać się uczestnikiem programu ERASMUS+ przez 
koordynatora programu. 

2.5 Wszyscy przybywający i wyjeżdżający studenci, pracownicy oraz wykładowcy 
zainteresowani Programem Erasmus + otrzymają niezbędne informacje na temat 
możliwości studiowania za granicą, uniwersyteckich partnerów, okresów rekrutacji, 
aspektów finansowych, programów, kursów oraz kwater.  

 



2.7 Wszyscy studenci wyjeżdżający na studia i praktyki zagraniczne mogą liczyć na 
wsparcie ze strony uczelnianego koordynatora Erasmus+. Każdy student traktowany 
jest indywidualnie, zgodnie z jego oczekiwaniami i predyspozycjami. Otrzymuje 
wsparcie podczas przygotowywania całej dokumentacji oraz organizacji wyjazdu. 
Także podczas pobytu na mobilności student jest pod stałą opieką Koordynatora – 
zawsze wie, że może się skontaktować i otrzymać wsparcie. Przebieg 
studiów/praktyki jest monitorowany za pomocą rutynowych kontaktów ze studentami  
przebywającymi na mobilności oraz kontaktów z opiekunami ze strony instytucji 
przyjmujących. Dla uczestników programu z zagranicy odwiedzających naszą 
uczelnię także oferujemy indywidualne podejście, pomoc w załatwianiu formalności 
zaraz po przyjeździe i w trakcie pobytu. 

Na podstawie ustaleń z przed wyjazdu, student - jeśli zrealizował zakładane efekty - 
ma zaliczane swoje osiągnięcia w postaci punktów ECTS, wpisu do indeksu oraz 
umieszczenia informacji w suplemencie do dyplomu. 

Studenci chcący skorzystać z mobilności ustalają szczegóły z dziekanem swojego 
wydziału oraz koordynatorem programu. Po uzyskaniu zaliczeń z przedmiotów 
wybranych w uczelni partnerskiej mają uznawalność swoich dokonań na wydziale, 
 na którym studiują oraz wpis do indeksu i transfer punktów ECTS zgodnie z 
regulaminem studiów.  

  

3. Zasady równego traktowania w UTH 

3.1. UTH praktykuje w ramach programu Erasmus+ politykę wyrównywania szans 
edukacyjnych dla studentów pochodzących z mniej uprzywilejowanych środowisk, 
studentów niepełnosprawnych oraz, doceniając kulturowe walory wyjazdów w 
ramach programu Erasmus+, przyczynia się do promowania różnorodności 
kulturowej i dialogu międzykulturowego. 

3.2. Uczelnia jest w pełni zaangażowana w rozwijanie polityki równych szans celem 
stworzenia odpowiedniego środowiska pracy i nauki. Studenci i pracownicy są równo 
traktowani – bez względu na płeć, rasę, orientację seksualną, wiek, stan cywilny, 
tożsamość, przekonania religijne czy niepełnosprawność fizyczną. 

  

4. Deklaracja Polityki Erasmus + 

W ramach programu Erasmus+ Uczelnia Techniczno-Handlowa deklaruje: 

 kontynuowanie współpracy z uczelniami i instytucjami partnerskimi w Europie, 
 

 podejmowanie działań na rzecz nawiązywania współpracy partnerskiej z 
kolejnymi uczelniami i instytucjami w krajach UE i na świecie, 



 przygotowywanie studentów i kadry dydaktycznej do uczestnictwa 
w realizowanych w ramach programu Erasmus+ wymianach studentów i kadry 
oraz praktykach zagranicznych,  

 przyjmowanie studentów uczelni partnerskich na studia w ramach programu 
Erasmus+, 

 współpracę z przedsiębiorstwami i instytucjami w zakresie organizacji staży 
dla studentów. 

 

 

 
 

 


