Przykłady dobrej praktyki (ERASMUS)

2013

Realizacja postanowień Karty Uczelni Erasmusa (Erasmus University Charter, EUC)

NAZWA UCZELNI: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Kod Erasmusa: PL NYSA01
Adres strony internetowej uczelni: http://www.pwsz.nysa.pl
Okres uczestnictwa w programie Erasmus: 2004/05
Treść uczelnianej polityki z zakresie programu Erasmus jest dostępna na stronie internetowej:
http://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=6,67,0,0,-1,183
Podstawa decyzji o uznaniu za przykład dobrej praktyki:
Prezentacja uczelni na konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2013”, Warszawa, 17-18
stycznia 2013 r.
Działania podejmowane corocznie przez uczelnię w celu promocji programu Erasmus i
mobilności.





Współpraca instytucjonalna (Urząd Miejski, Powiat Nyski, Urząd Marszałkowski
i Wojewódzki, Urząd pracy, Stowarzyszenia Przedsiębiorców, Uniwersytety III Wieku,
Szkoły (Nyski Uniwersytet Dziecięcy)
Biuro Karier – współpraca z przedsiębiorcami, w tym: ankietyzacja, targi pracy,
monitoring losów absolwenta, kursy i szkolenia
Nyski Festiwal Nauki, Dni Nysy, Dni Otwarte – oferta dla społeczności lokalnej.

Wpływ programu Erasmus na zmiany instytucjonalne i wizerunek uczelni.
•

W rankingu „Ile za dyplom?” nyska uczelnia została wybrana najlepszą uczelnią
na Opolszczyźnie z wynikiem 80% zadowolonych absolwentów ogółem.
Jednocześnie otrzymała tytuł Najlepszej Uczelni z Kierunkiem Usług Dla
Ludności (87% absolwentów tej specjalności)

•

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne dla
Rektor PWSZ w Nysie prof. Zofii Wilimowskiej (14.12.2012)

Zmiany w strukturze organizacyjnej uczelni /Umiędzynarodowienie kształcenia







Studia częściowe w zagranicznych uczelniach partnerskich (program Erasmus, TEMPUS,
BUWiWM)
Kontynuacja studiów na 2-gim cyklu kształcenia (DK-Aaborg, Roskilde, DE-Cottbus, CZLiberec)
Joint Diploma Nysa/Cottbus/Architektura; od 2008/09 – 36 osób
Kursy językowe dla studentów i pracowników (przygotowawcze, intensywne, EILC,
BUWiWM, Partnerstwo Powiatów Nysa-Mainz-Bingen)
Moduły w języku angielskim dla studentów zagranicznych/Ścieżka angielska
Międzynarodowe konferencje, warsztaty, projekty i programy edukacyjne
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Zasoby biblioteczne w języku obcym, najczęściej w j. angielskim
Kurs języka polskiego z elementami wiedzy o kulturze: 4 edycje od 2009 r. 3 tygodnie, 57
studentów, własna publikacja „Nie taki polski straszny jak go malują…”

Międzynarodowość w procesie zdobywania doświadczenia zawodowego





Staże absolwenckie w ramach projektu Leonardo
Międzynarodowe specjalistyczne targi pracy
Wizyty studyjne w firmach zagranicznych
Praktyki studenckie w ramach projektu LLP Erasmus i inne

Korzyści ze współpracy międzynarodowej - uczelnia, miasto i powiat











Determinacja rozwoju
Wzrost atrakcyjności konkurencyjności
Narzędzie promocji i pozycjonowania
Nowe perspektywy, szybsza reakcja na trendy globalne
Poszerzenie oferty kształcenia – „Incomings”
Wzmacnianie potencjału naukowego uczelni
Współpraca w ubieganiu się o fundusze i w tworzeniu konsorcjów
Promocja dziedzictwa kulturowego regionu
Studenci, praktykanci i goście zagraniczni jako potencjalni partnerzy i inwestorzy
Wsparcie rozwoju innowacji i nowoczesnych technologii

Korzyści ze współpracy międzynarodowej – studenci i pracownicy






Wymiar akademicki: dostęp do nowych technologii i wymiana doświadczeń
Wymiar personalny: poszerzenie horyzontów, wzrost kompetencji językowych, kontakty
towarzyskie
Wymiar zawodowy: przewaga na rynku pracy, doświadczenie i wiedza na temat innych
systemów, kontakty biznesowe na przyszłość
Wymiar finansowy: wsparcie dzięki programom stypendialnym
Wymiar poznawczy: nowe kultury i obyczaje: nowe kultury i obyczaje, walory
turystyczne

Wsparcie instytucjonalne






Misja PWSZ w Nysie zakłada wielopłaszczyznową internacjonalizację uczelni
Wsparcie instytucjonalne Władz Uczelni: współfinansowanie, otwartość, elastyczność,
Koordynatorzy Instytutowi Współpracy Międzynarodowej oraz ECTS; Regulamin
Organizacji Współpracy Międzynarodowej
Biuro Współpracy Międzynarodowej, pion Działu Kontaktów Zewnętrznych:
efektywność i elastyczność, ścisła współpraca z Biurem Karier i Biurem Promocji
Wsparcie umiędzynarodowienia przez zewnętrzne grupy interesariuszy/partnerów:
wspólna promocja, projekty i działania.

Perspektywy rozwoju
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Nowe umowy poza UE, otwarcie na wschód: Uniwersytet Lwowski/Ukraina oraz
Wietnamski Uniwersytet Techniczny
Początki współpracy naukowo-badawczej z Arabią Saudyjskiej oraz Egiptem (Kair)
w dziedzinie badań i edukacji
Stała promocja w Republice Czeskiej oraz na Ukrainie – wzrost liczby studentów z
tych krajów
Nowe wspólne programy kształcenia – Uniwersytet Aaborg w Danii
Ścieżka kształcenia w języku angielskim
Mobilność jako standard rozwoju pracowników i studentów

