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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 

Mobilność i internacjonalizacja studiów wpisują się w wizję, misję i strategię Uczelni. W 

strategii Uczelni zakłada się kontynuację i umacnianie dotychczasowej współpracy 

zagranicznej oraz jej poszerzanie poprzez umacnianie i rozwijanie dotychczasowych oraz 

nawiązywanie nowych kontaktów. 

Głównym celem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu jest zapewnienie takiego 

poziomu wykształcenia studentów, aby po ukończeniu I i II stopnia studiów znaleźli 

zatrudnienie zarówno na krajowym, jak i europejskim rynku pracy i jednocześnie mieli 

zdolność przekwalifikowania się. W związku z tym Uczelnia kładzie duży nacisk nie tylko na 

kształcenie zawodowe i praktyczne, ale także na kształcenie podstawowe i ogólne. Pozwala 

to absolwentom kontynuować naukę i uzyskiwać kolejne stopnie studiów lub poszerzać 

kompetencje zawodowe w ramach szkoleń. PWSZ w Elblągu dąży do tego, by być 

nowoczesną Uczelnią spełniającą standardy europejskie, której absolwent ma czuć się 

Europejczykiem rozumiejącym kulturę i obyczajowość europejską oraz być komunikatywnym 

w różnych sytuacjach społecznych i zawodowych, nie tracąc świadomości kultury ojczystej,  

w której wzrastał. 

Poprzez uczestnictwo w programie uczelnia nadal chce rozwijać współpracę z partnerami  

z innych krajów, co umożliwi studentom oraz kadrze naukowej i administracyjnej mobilność 

międzynarodową z przestrzeganiem polityki niedyskryminacji ze względu na pochodzenie 

społeczno-ekonomiczne. Uczelni zależy na kontynuacji i inicjowaniu dalszych działań 

mających na celu wdrożenie nowoczesnych technologii informacyjnych i standardów 

technicznych podnoszących jakość edukacji i pracy nauczyciela oraz studenta europejskiego. 

Z kolei udział w programie pracowników administracji, w tym dziekanatów i biblioteki 

pozwala obecnie i w przyszłości na doskonalenie procesu obsługi studentów, wdrażanie 

dobrych praktyk. Uczelnia będzie też kłaść nacisk na rozwój kompetencji językowych 

studentów i pracowników oraz na rozwój globalnych umiejętności obywatelskich w ramach 

mobilności, np. poprzez organizowanie spotkań o charakterze kulturoznawczym i językowym 

z udziałem zagranicznych  i polskich uczestników projektu w szkołach średnich  

i podstawowych oraz zajęciach w Akademii Dziecięcej przy PWSZ w Elblągu, poprzez 

angażowanie się uczestników projektów m.in. w wolontariat, spotkania ambasadorskie. 

Udział Uczelni w Programie otwiera dostęp do wzorców międzynarodowych przyczyniając się 

w ten sposób do doskonalenia kwalifikacji nauczycieli akademickich oraz wprowadzania  

i umacniania europejskich wzorców i standardów kształcenia. Udział studentów i nauczycieli 

w wymianie międzynarodowej stwarza możliwość uzyskiwania lepszych efektów kształcenia  

i kompetencji zawodowych oczekiwanych na globalnym i europejskim rynku pracy. 

Realizacja Programu umożliwi rozwój i dalsze wykorzystanie dotychczasowych kontaktów 

oraz rozpoczęcie współpracy z nowymi partnerami zagranicznymi poprzez wymianę 



studentów, kadry naukowej i pracowników administracji. Studenci i pracownicy będą mieli 

dostęp do najnowocześniejszych osiągnięć naukowych, a przy tym ich praktycznego 

zastosowania w przyszłej pracy zawodowej. Dalsza realizacja Programu w PWSZ w Elblągu da 

studentom i pracownikom szansę na podnoszenie ich kwalifikacji i zdobywanie nowych 

kompetencji niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie.  

Prowadzenie Programu mobilności zagranicznej przyczyni się do uzyskania renomy dobrej 

uczelni nie tylko w wymiarze krajowym, ale także międzynarodowym. 

W związku z praktycznym profilem kształcenia  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  

w Elblągu zapewnia studentom 15 tygodniową praktykę zawodową. Szczególna waga 

przywiązywana jest do właściwej organizacji i poziomu praktyk. Dotychczasowy udział  

w Programie pozwolił Uczelni na realizację znaczącej liczby praktyk za granicą (ponad 2% 

studentów w poszczególnych latach akademickich). Posiadając już dobrze zorganizowany 

system praktyk Uczelnia jest zainteresowana dalszym jego doskonaleniem, polegającym  

w szczególności na zwiększeniu oferty praktyk zagranicznych umożliwiających studentom 

zdobywanie doświadczenia w przedsiębiorstwach i instytucjach zagranicznych. 

Mając na uwadze perspektywę znacznej intensyfikacji własnych badań naukowych  Uczelnia 

jest szczególnie zainteresowana mobilnością kadry naukowej w celu zdobywania nowych 

doświadczeń i nawiązywania kontaktów umożliwiających wspólne prace badawcze oraz 

uzyskiwanie stopni naukowych.  

W ramach Programu systematycznie wzrastała, proporcjonalnie do liczby studentów i kadry 

nauczycielskiej, liczba wyjeżdżających studentów i nauczycieli. W ostatnich latach w istotny 

sposób zwiększyła się także liczba studentów i nauczycieli przyjeżdżających do PWSZ  

w Elblągu. Uczelnia jest zainteresowana dalszym zwiększeniem liczby studentów 

zagranicznych, co ma pozytywny wpływ na życie akademickie, ubogaca ofertę edukacyjną  

i jest istotnym czynnikiem promocyjnym mobilności. 

Dotychczasowa współpraca międzynarodowa zdecydowanie wzmacnia pozycję PWSZ   

w Elblągu w  rankingu polskich uczelni, co przekłada się na jej wysoką pozycję w zakresie 

mobilności. To z kolei motywuje całą społeczność akademicką do podejmowania nowych 

działań na rzecz rozwoju uczelni. Dalszy udział w Programie umożliwi umocnienie i rozwijanie 

procesu internacjonalizacji. Realizacja Programu pomoże również uczelni wdrożyć mobilność 

cyfrową poprzez zarządzanie zgodnie ze standardami technicznymi studenta europejskiego. 

 

Opracowywana aktualnie strategia rozwoju PWSZ w Elblągu na lata 2020-2025 obejmująca 

planowanie długofalowych przedsięwzięć zawierających perspektywę zmian ilościowych  

i jakościowych, zawiera między innymi wiele elementów opartych o współpracę 

międzynarodową i programy Erasmus+. 

PWSZ w Elblągu planuje: 

- dalsze zacieśnianie współpracy i rozszerzanie kontaktów bezpośrednich z zagranicznymi 

uniwersytetami /organizacjami / stowarzyszeniami / instytucjami oraz z przemysłem, 

- inicjowanie i kontynuowanie działań mających na celu wdrożenie nowoczesnych 

technologii informacyjnych, które zostały ujęte w strategii rozwoju społeczno-

gospodarczego województwa i miasta poprzez m.in. tworzenie „Złotego Trójkąta”-

edukacja i badania - samorząd regionalny - biznes, 



- wdrożenia mobilności cyfrowej studenta europejskiego, 

- realizację projektów mających na celu rozwój technologii informatycznej i cyfrowej oraz  

rozwój zawodowy studentów i kadry dydaktycznej, 

- oferowanie studentom, uczniom szkół średnich oraz dorosłym szkoleń specjalistycznych 

pozwalających uzyskać certyfikaty zawodowe honorowane na całym świecie, 

- rozszerzanie zakresu działania istniejącego na Uczelni Centrum Współpracy z Otoczeniem 

Społecznym, Gospodarczym i Instytucjonalnym, w skład którego wchodzą: Akademickie 

Biuro Karier, Centrum Transferu Technologii, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 

oraz Akademickie Centrum Doradztwa i Potwierdzania Kompetencji Zawodowych, 

- zwiększenie mobilności studentów i kadry dydaktycznej w ramach programu (mobilność 

studentów powyżej 2%), 

- organizowanie w PWSZ w Elblągu konferencji, seminariów, targów i wystaw  

o charakterze międzynarodowym, 

- udział pracowników i studentów Uczelni w imprezach o charakterze szkoleniowym  

i informacyjno-popularyzacyjnym dotyczących funduszy strukturalnych i programów 

europejskich w kraju i za granicą, zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz 

uznawalności dyplomów i stopni naukowych zgodnie ze standardami europejskimi, 

- rozwijanie programów nauczania (z uwzględnieniem tzw. wymiaru europejskiego), 

- dalsze popularyzowanie i rozszerzanie kontaktów studentów oraz personelu 

akademickiego i administracyjnego z ośrodkami europejskimi (z uwzględnieniem szkoleń 

i staży służących doskonaleniu zawodowemu, wizyt przygotowawczych  

i monitoringowych, wymiany kulturalnej, transferu wiedzy oraz pogłębianiu umiejętności 

językowych), 

- kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z krajami pozaeuropejskimi, w tym  

z sąsiadującym Obwodem Kaliningradzkim. 

 

 


