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

NAZWA UCZELNI: UNIWERSYTET ŁÓDZKI
Kod Erasmusa: PL LODZ01
Adres strony internetowej uczelni: http://www.uni.lodz.pl/
Okres uczestnictwa w programie Erasmus: 1998/99
Treść uczelnianej polityki z zakresie programu Erasmus jest dostępna na stronie internetowej:
http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/info-o-llp-erasmus
Podstawa decyzji o uznaniu za przykład dobrej praktyki: informacje zawarte w formularzu
zgłoszeniowym do konkursu z okazji 25-lecia programu Erasmus.
Uczelnia została wyróżniona z okazji jubileuszu 25-lecia programu Erasmus za 5 miejsce w rankingu
uczelni, które w latach 1998-2010 wysłały na stypendia Erasmusa najwięcej studentów i
pracowników oraz za wprowadzenie zmian instytucjonalnych i zmian w wizerunku uczelni dzięki
udziałowi w programie.
Uniwersytet w latach 1998-2012 zorganizował 7825 wyjazdów studentów i 980 wyjazdów
pracowników uczelni.
Wzrost liczby wyjazdów studentów i pracowników w ramach programu Erasmus w ostatnich trzech
latach:

wyjazdy studentów
494

527

445

wyjazdy pracowników
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2010/11

2011/12

192

212

2009/10

2010/11

243

2011/12

Działania podejmowane corocznie przez uczelnię w celu promocji programu Erasmus i mobilności.
Akcja informacyjna na wydziałach przed doroczną rekrutacją (listopad/grudzień) – spotkania
z udziałem koordynatorów wydziałowych, pracowników Biura Współpracy z Zagranicą,
studentów polskich i zagranicznych stypendystów Erasmusa
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Organizacja Staff Training Week
Darmowe 3-miesięczne kursy języków obcych (angielski, francuski, niemiecki, portugalski,
hiszpański, włoski) dla zakwalifikowanych na wyjazd Erasmus polskich studentów
Wizyty monitorujące w uczelniach partnerskich połączone z targami, infomarketami itp.
Udział ekspertów (koordynatorów ECTS i Erasmus, kadry zarządzającej, jednostek i
administracji) w seminariach krajowych i zagranicznych podejmujących tematykę mobilności i
internacjonalizacji studiów.
Wydarzenia, które według uczelni najlepiej promowały mobilność edukacyjną wśród studentów lub
mobilność pracowników.
Stworzenie LipDub’a z udziałem studentów Erasmus (r.2009).
Debaty ogólnouczelniane na temat mobilności (listopad 2009, marzec 2012 – obydwa
wydarzenia pod hasłem „Dzień mobilności w UŁ”).
Konkursy dla studentów na plakaty promujące program Erasmus oraz na filmy/zdjęcia
związane z pobytem na stypendium.

Wpływ programu Erasmus na zmiany instytucjonalne i wizerunek uczelni.
Wpływ udziału uczelni w programie Erasmus na przygotowanie lub istotną zmianę misji/strategii
rozwoju uczelni, planu internacjonalizacji, współpracy partnerskiej, zmiany systemowe.
Najnowsza strategia rozwoju uczelni w większym niż wcześniej stopniu uwzględnia
internacjonalizację, współpracę naukową i dydaktyczną w ramach projektów międzynarodowych.
Doświadczenia i kontakty związane z uczestnictwem w programie Erasmus spowodowały powołanie
nowych komórek organizacyjnych (Sekcja Studentów Zagranicznych, Biuro Międzynarodowych
Programów Edukacyjnych), przygotowanie nowych modułów w programach nauczania i nowych
kierunków studiów (np. italianistyki, kultury krajów germańskich, europeistyki, studiów regionalnych,
gender studies), systematyczny udział przedstawicieli UŁ w międzynarodowych targach edukacyjnych.
Idea mobilności i internacjonalizacji wpisywana jest w misje i strategie poszczególnych wydziałów.
Udział studentów i wykładowców w wymianie Erasmus sprzyja większej akceptacji i efektywności
zmian na poziomie jakości kształcenia w uczelni w związku z wprowadzaniem Krajowych Ram
Kwalifikacji.
Korzystanie ze szkoleń w ramach Erasmus wpływa na zmianę myślenia o mobilności, zwiększa
otwartość na obcokrajowców, zachęca pracowników administracyjnych uczelni do uczenia się
języków obcych.
Zmiany w strukturze organizacyjnej uczelni
Utworzenie Sekcji Studentów Zagranicznych w strukturze Biura Współpracy z Zagranicą.
Wprowadzenie elektronicznego systemu rejestracji studentów UŁ ubiegających się o wyjazdy
stypendialne Erasmus, elektroniczna kwalifikacja na wyjazdy.
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System i zasady współpracy między wydziałami, ułatwiający studentom przyjeżdżającym
korzystanie z oferty dydaktycznej całej uczelni.
Możliwość rejestrowania zagranicznych studentów w systemie USOS.
Kadencyjne powoływanie Uczelnianej Komisji ds. Erasmus, Pełnomocnika Rektora ds.
Programu Erasmus, Pełnomocnika Rektora ds. ECTS i Procesu Bolońskiego (ściśle
współpracujących z Prorektorem ds. współpracy z zagranicą), zespołu wydziałowych i
kierunkowych koordynatorów Erasmus i ECTS.
Udział przedstawicieli ścisłego grona koordynatorów Erasmus i ECTS w innych ważnych
organach uczelnianych, mających wpływ na podejmowanie decyzji w zakresie mobilności i
internacjonalizacji studiów (np. Uczelnianej Komisji Dydaktycznej, Uczelnianej Rady ds.
Jakości Kształcenia).
Tworzenie na poziomie uczelni procedur prawnych regulujących kwestie związane z
przebiegiem programu Erasmus i innych programów wymian (m.in. Zarządzenie Rektora UŁ
w sprawie zasad zaliczania studentom UŁ okresów studiów realizowanych w uczelniach
partnerskich w ramach programów wymiany LLP – Erasmus, Campus Europae i innych
pokrewnych), wprowadzające m.in. dokument uzupełniający Learning Agreement.
Potwierdzenie znaczenia mobilności i internacjonalizacji studiów, np. przez rozwój programu
Erasmus w uczelni (uchwała senatu w sprawie systemu jakości kształcenia w UŁ).
Utworzenie nowej matrycy opisu przedmiotu w języku polskim i angielskim, tworzącej bazę
do generowania katalogu przedmiotów (pakietu ECTS) na wydziałach/kierunkach.

Największe wymienione przez uczelnię sukcesy związane z realizacją mobilności w programie
Erasmus.
Systematyczne zwiększanie się liczby studentów przyjeżdżających do UŁ.
Plasowanie się UŁ w pierwszej trójce uczelni, z których wyjeżdża w celach dydaktycznych
najwięcej nauczycieli akademickich.
Odpowiednia procedura prawna rozliczania formalnego i merytorycznego studentów
korzystających z programu, sprzyjająca realizacji jednej z najważniejszych zasad
funkcjonowania programu Erasmus – prawa do przenoszenia osiągnięć i zaliczania okresu
wyjazdowego w uczelni macierzystej po powrocie z zagranicy.

