
 
Deklaracja polityki Erasmusa 2021 – 2027 

 

Wszystkie kierunki i formy kształcenia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach scala 

wspólna misja Uczelni łącząca cele edukacyjne, obywatelskie, społeczne i kulturotwórcze. 

Dążymy do tego, aby oferowane programy kształcenia przygotowywały do życia w warunkach 

zmieniających się potrzeb uczących się generacji, przemieszania kultur, nacji oraz systemów 

wartości. Czynimy starania, aby budować silne poczucie tożsamości europejskiej doceniając 

różnorodność i dziedzictwo kulturowe Europy, rozwijamy postawy obywatelskie służące 

lepszemu zrozumieniu standardów i norm międzynarodowych, szczególnie ważnych we 

wzajemnym porozumiewaniu się, współpracy i dialogu. Wyrównywanie szans kobiet 

i mężczyzn oraz osób pochodzących ze środowisk defaworyzowanych to także jeden 

z podstawowych celów polityki Uczelni wynikający z założenia, że każdy powinien mieć 

dostęp do wysokiej jakości kształcenia, niezależnie od statusu społeczno-ekonomicznego. 

Uczelnia będzie wspierała tworzenie Europejskiego Obszaru Edukacji, uznając kluczową rolę 

mobilności edukacyjnej w uzyskaniu jak najlepszego wykształcenia i perspektyw zatrudnienia 

na rynku europejskim. Dotychczasowe uczestnictwo w Programie przyczyniło się do 

dynamicznego rozwoju współpracy międzynarodowej. Corocznie zwiększa się liczba 

podpisywanych umów bilateralnych z uczelniami w krajach programu oraz w krajach 

partnerskich, a co się z tym wiąże, stale wzrasta liczba studentów, kadry naukowo-dydaktycznej 

oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – beneficjentów Programu 

Erasmus+.  

Jednym z głównych priorytetów Uczelni w latach 2021 – 2027 będzie zwiększenie udziału 

studentów i pracowników w programach międzynarodowych. Pragniemy wzmocnić rozwój 

kadry naukowo-dydaktycznej poprzez coraz częstsze kontakty międzynarodowe, uczestnictwo 

w projektach wielostronnych oraz sieciach tematycznych. Chcemy budować międzynarodowe 

relacje środowiska akademickiego polegające na transferze wiedzy i doświadczeń. Dobór 

partnerów zagranicznych podyktowany jest zbieżnością oferty kształcenia, kierunków studiów 

oraz wspólnych obszarów naukowo-badawczych. Uczelnia zamierza inicjować i realizować 

międzynarodowe projekty na rzecz innowacji i dobrych praktyk z krajami programu i krajami 

partnerskimi w ramach Akcji 1 „Mobilność edukacyjna” studentów i pracowników uczelni, 

Akcji 2 „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk” oraz w ramach Akcji 3 

„Wsparcie dla rozwoju polityk i współpracy”. Chcemy zintensyfikować udział uczelni w 

projektach wielostronnych związanych z modernizacją oferty dydaktycznej, wdrażaniem 

innowacyjnych metod nauczania i różnorodnych strategii uczenia się opartych na 

kompetencjach kluczowych ułatwiających uczenie się przez całe życie.  

Uczelnia dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wysoką jakość wymiany studentów 

i pracowników. Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ nadzoruje realizację Programu 

w Uczelni, przy współdziałaniu Koordynatorów Wydziałowych oraz Koordynatorów 

Instytutowych właściwych dla kierunków studiów, którzy udzielają merytorycznego wsparcia 

uczestnikom mobilności. Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej administruje 



Programem na szczeblu Uczelni odpowiadając za organizację wymiany i obsługę 

administracyjną uczestników. Na bazie zebranych doświadczeń i dobrych praktyk zostały 

opracowane i wdrożone klarowne zasady funkcjonowania Programu w Uczelni, oparte na 

regulaminach wyjazdów i przyjazdów studentów i pracowników, a także na procedurach 

organizacyjnych i finansowych zgodnych z wytycznymi Komisji Europejskiej. Działania 

podejmowane w obszarze zapewnienia jakości bazują na powszechnie dostępnych 

i konsekwentnie stosowanych kryteriach. W celu ułatwienia mobilności edukacyjnej, która 

sprzyja nabywaniu doświadczeń istotnych dla aktywnego udziału w społeczeństwie i rynku 

pracy Uczelnia gwarantuje sprawne funkcjonowanie europejskiego systemu transferu 

i akumulacji punktów (ECTS) oraz uznanie osiągnięć uzyskanych w trakcie nauki zagranicą.  

Na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Uczelni systematycznie publikowane 

są informacje dotyczące projektów Erasmus+. Oferta Programu prezentowana jest również na 

oficjalnych spotkaniach, promowana we współpracy z Uniwersyteckim Centrum Mediów oraz 

w środkach masowego przekazu na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym 

i międzynarodowym. 

Umiejętności językowe są kluczowym elementem inicjatywy budowania europejskiego 

obszaru edukacji. Dlatego Uczelnia systematycznie wzbogaca ofertę dydaktyczną 

uruchamiając kierunki studiów prowadzone w języku angielskim. W celu propagowania 

zdobywania wiedzy w wymiarze międzynarodowym i rozwijania umiejętności językowych 

wśród uczestników mobilności dla każdego kierunku studiów dostępny jest katalog 

przedmiotów prowadzonych w języku angielskim.  

Zgodnie z koncepcją społecznego wymiaru szkolnictwa wyższego Uczelnia dąży do 

likwidowania nierówności tak, aby studenci mogli odbywać i kończyć studia bez przeszkód 

związanych z ich pochodzeniem społecznym i sytuacją materialną. Kierując się zasadą 

równości szans podejmujemy działania wspierające osoby ze środowisk defaworyzowanych 

w pokonywaniu trudności w procesie kształcenia oraz uzyskaniu dyplomu. 

Mobilność akademicka pozwoli rozwinąć kompetencje kluczowe uczestników w zakresie 

przedsiębiorczości, wielojęzyczności oraz nowoczesnych technologii informacyjnych 

i komputerowych oraz wpłynie na rozwój kompetencji kulturowych takich jak tolerancja, 

akceptacja i otwartość na różnorodne kultury. Udział w programie Erasmus+ zapewni rozwój 

potencjału naukowo-dydaktycznego Uczelni, a tym samym wzmocni kompetencje 

pracowników sektora szkolnictwa wyższego. Pracownicy zyskają międzynarodowe 

doświadczenie w pracy dydaktycznej, naukowej, badawczej, a dzięki intensywnej wymianie 

doświadczeń wzbogacą spektrum stosowanych metod dydaktycznych, różnorodnych stylów 

i metod pracy oraz poszerzą sieci kontaktów zawodowych. Nawiązane kontakty zaowocują 

udziałem w projektach międzynarodowych na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk oraz 

podejmowaniem inicjatyw w zakresie polityki innowacyjności. Uczestnictwo w programie 

Erasmus+ umożliwi Uczelni poprawę jakości kształcenia, w tym na rzecz przedsiębiorczości 

i aktywnego obywatelstwa, a także poszerzenie oferty dydaktycznej i dostosowanie jej do 

wymogów zmieniającego się rynku pracy. Udział w projektach Erasmus+ przyniesie wymierne 

efekty w postaci budowania potencjału Uczelni i jej partnerów. 



Uczelnia prowadzi działania wspierające wykorzystanie technologii i rozwój kompetencji 

cyfrowych poprzez modernizację programów studiów oraz stosowanie nowoczesnych metod 

nauczania z uwzględnieniem nauczania na odległość w systemie e-learning czy udostępniania 

zasobów bibliotecznych na odległość. Jako jeden z priorytetów w nowej perspektywie 

Programu na lata 2021 – 2027 Uczelnia popiera cyfryzację programu Erasmus+ i zobowiązuje 

się do stosowania elektronicznego obiegu dokumentów związanych z mobilnością oraz 

promowania inicjatywy europejskiej legitymacji studenckiej jako punktu kompleksowej 

obsługi online przy pomocy aplikacji mobilnej Erasmus+. 

Podstawy prawne regulujące funkcjonowanie Programu w Uczelni, uchwały Senatu 

i zarządzenia Rektora, a także Deklaracja Polityki Erasmusa i Karta Erasmusa dla Uczelni 

publikowane są na stronie internetowej dedykowanej Programowi Erasmus+ w Uczelni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


