POLITECHNIKA LUBELSKA
W PROJEKCIE EUROPEJSKI
UNIWERSYTET WSCHODNI
Raport nt. istniejących rozwiązań
i dobrych praktyk

DOBRA PRAKTYKA - DEFINICJA
Dobra praktyka dla uczelni wyższych
konsekwentne działanie, które zostało
sprawdzone jako przynoszące wartość dodaną
dla instytucji stosujących takie rozwiązania.

METODOLOGIA
• Metoda badań - desk research (strony
internetowe uczelni oraz bezpośrednie
zapytania skierowane do uczelni partnerskich).
• Raport oparty na analizie zestawu pytań
opracowanych wspólnie z partnerami
projektu.

SCHEMAT RAPORTU
• Przebadano 10 uczelni - Politechnika Warszawska, Uniwersytet
Wrocławski, Uniwersytet w Splicie (Chorwacja), Uniwersytet w
Murcji (Hiszpania), Uniwersytet w Tartu (Estonia), Uniwersytet
Kopenhaski (Dania), Uniwersytet Masaryka (Czechy), Uniwersytet w
Zittau (Niemcy), Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie
(Hiszpania) oraz Ryski Uniwersytet Techniczny (Łotwa).
• Podział raportu:
 Krótka charakterystyka uczelni uwzględnionych w raporcie;
 Sprawy akademickie studentów zagranicznych;
 Sprawy nieakademickie studentów zagranicznych;
 Polityka internacjonalizacji uczelni;
 Kwestie związane ze studentami z krajów Partnerstwa
Wschodniego.

RAPORT – SPRAWY AKADEMICKIE
• język wykładowy dla studentów obcokrajowców : najpowszechniejsze jest
stosowanie j. angielskiego jako wykładowego dla obcokrajowców, część
przedmiotów jest prowadzona w językach narodowych, a uczelnie
proponują językowe kursy przygotowujące;
• informacje na stronach internetowych uczelni: szeroki zakres informacji na
stronach internetowych uczelni – kierunki studiów, programy kształcenia,
efekty kształcenia w celu zachęcenia potencjalnych kandydatów do
studiowania w uczelni;
• przejrzystość informacji, proces aplikacji (studia pełne/studia wymienne):
proces edukacji – informacje praktyczne, rejestracja na uczelni informacje
o systemach edukacji w danych krajach, programy mobilności, terminy
aplikacji, opłaty za studia itp.;

RAPORT – SPRAWY AKADEMICKIE
• wsparcie kandydatów na etapie aplikacji: systemy
aplikacji online oraz bezpośredni kontakt ze studentem;
• Uniwersytet w Tartu – Umowa o Dobrych Praktykach –
dokument ogólnokrajowy stanowiący o jakości obsługi
studentów;
• kursy językowe dla studentów – szeroka oferta kursów
języków narodowych i języków wykładowych;
• wsparcie finansowe – mało powszechna praktyka;
• uznawalność osiągnięć – szeroki zakres informacji
dostępny na stronach www.

RAPORT –SPRAWY NIEAKADEMICKIE
• legalizacja pobytu: przewodniki „Krok po kroku”, Centrum
Prawne w Zittau, „International Welcome Points”;
• projekty na rzecz cudzoziemców prowadzone przez
miasta/gminy:„Wrocław for foreigners – Infolink”,
„Welcome to Copenhagen”, „Benvinguda a Barcelona”,
karta ISIC -Międzynarodowa Legitymacja Studencka;
• zakwaterowanie dla studentów obcokrajowców: miejsca w
akademikach, mieszkania do wynajęcia i inne oferty;
• „Live in Murcia” - program wspierający studentów w
poszukiwaniu zakwaterowani (nocleg w hostelu na
preferencyjnych warunkach + pomoc w znalezieniu
mieszkania);

RAPORT –SPRAWY NIEAKADEMICKIE
• współpraca uczelni z bankiem: preferencyjne warunki dla studentów;
• oferta ubezpieczeń: współpraca z lokalnym NFZ lub prywatnymi firmami
ubezpieczeniowymi;
• wsparcie dla studentów niepełnosprawnych: IST Requalification of
Disabled Persons – Ryga, Fundacja FUNDACIÓ AUTÒNOMA SOLIDÀRIA w
Barcelonie (UAB), Education for Equal Opportunities at Croatian
Universities – EduQuality w Splicie;
• pakiety praktycznych informacji: wydarzenia kulturalne lub specjalne
wydarzenia dla studentów obcokrajowców tzw. „Welcome Weeks”; innego
rodzaju wsparcie oferowane przez uczelnie (psychologiczne, organizacje
działające na rzecz obcokrajowców).

RAPORTSTRATEGIA INTERNACJONALIZACJI
• Udział uczelni w międzynarodowych
projektach tj. Erasmus, Erasmus Mundus
i innych;
• Wymiana studencka i pracownicza w ramach
programów stypendialnych;
• Kwestia obsługi studentów i nauczycieli
zagranicznych tuż po ich przybyciu na uczelnię;

RAPORT- STRATEGIA
INTERNACJONALIZACJI
• Oferta przedmiotów w języku angielskim;
• Znajomość języków obcych przez studentów
i nauczycieli;
• Angażowanie studentów zagranicznych do
prowadzenia badań naukowych.

RAPORT – KWESTIE STUDENTÓW Z KRAJÓW
PARTNERSTWA WSCHODNIEGO
• Wspólne projekty I badania naukowe;
•Organizacja konferencji, seminariów;
• Studia wymienne w ramach umow bilateralnych;
• Studia pełne dla studentów pochodzących z krajów Partnerstwa
Wschodniego;
Współpraca uczelni z krajami Partnerstwa Wschodniego
I miejsce – Ukraina
II miejsce – Białoruś
III miejsce – Gruzja

Przykłady dobrych praktyk
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Organizacje studenckie działające na rzecz studentów
z Partnerstwa Wschodniego:
Best-Riga, IAESTE (Ryski Uniwersytet Techniczny);
Offensive (Uniwersytet w Zittau);
Planeta młodych, Wolontariat Studencki (Uniwersytet Wrocławski);
Forum Studentów AEGEE, Koło naukowe (Politechnika Białostocka).
Wsparcie stypendialne:
Bezpłatne studia wymienne oraz stypendium dla studentów z Gruzji
(Uniwersytet w Tartu);
Stypendia dla najlepszych studentów w ramach studiów pełnych (Ryski
Uniwersytet Techniczny, Uniwersytet w Zittau, Uniwersytet Warszawski);
Stypendia w ramach programów MOE i DAAD (Uniwersytet w Zittau);
Stypendium Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, stypendia
rządowe (Uniwersytet Wrocławski).

Dziękuję za uwagę!

