DEKLARACJA POLITYKI ERASMUSA
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku dba o wysoką jakość kształcenia,
podnosząc go realizując różne działania umożliwiające aktywne uczestnictwo w kształceniu
szeroko pojętym. Edukacja spójna Deklaracją Bolońską musi uwzględniać wszystkie aspekty
nowoczesnego społeczeństwa, zapewniając wysoką jakość kształcenia również przez realizację
i udział w programie LLP. Celem uczelni jest wielostronny rozwój możliwy poprzez dostęp do
atrakcyjnych specjalności oferowanych przez NWSP oraz przygotowanie studentów do
samodzielnego i twórczego myślenia, rozszerzenie oferty edukacyjnej z uwzględnieniem
krajowego i europejskiego rynku pracy, poprzez wprowadzania najnowszych technologii
informatycznych. PRIORYTETEM uczelni jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji językowych
zwiększając ilość lektoratów. Wysoka jakość kształcenia podnoszona jest poprzez:
•
•
•

•
•

aktualizację publikacji naukowych niezbędnych w procesie kształcenia w różnych językach
europejskich z dużym naciskiem na język angielski i francuski,
aktywne stosowanie i aktualizowanie punktów ECTS,
angażowanie studentów i pracowników do udziału w projektach wielostronnych, siatkach
tematycznych z szkołami wyższymi UE. Uczelnia aktywnie współpracuje z różnymi
ośrodkami naukowymi w Europie zatrudniając wykładowców, organizując konferencje i
wydając publikacje międzynarodowe, a udział w LLP ułatwi aktywną mobilność pracowników
i studentów.
tworzenie wspólnych programów kształcenia, które będą realizowane w porozumieniu
z partnerami zagranicznymi,
rozwijanie umiejętności i kwalifikacji studentów poprzez kontakty z organizacjami
pedagogicznymi, podejmowanie dialogu międzykulturowego, współpracy i uczestnictwo
w akcjach społecznych promujących program LLP.

Kontakty z innymi nacjami, poznanie ich kultury i realizację wyżej wymienionych elementów
ponoszenia jakość kształcenia zaszczepia w studentach studiów pedagogicznych wartości
związane z humanizmem edukacyjnym, otwartością na krzywdę innych oraz uwrażliwieniem na
problemy współczesnego świata, jak bieda, głód czy niepełnosprawność. Dyskryminacja,
rasizm, ksenofobia są pojęciami znanymi jedynie z literatury, ponieważ uczelnia kieruje się
zasadą „mosty zamiast murów” łącząc indywidualności wspólnymi pasjami i upodobaniami.
Prowadzone są również zajęcia związane z poznawaniem atrakcyjności innych kultur oraz życia
ludzi krajów UE co sprzyja upowszechnianiu i zachęcaniu do współpracy międzynarodowa.
W celu promocji udziału w LLP, EPS oraz różnych działań podejmowanych w ramach Erasmusa
będą prowadzone kampanie reklamowe organizowane przez pełnomocnika rektora ds. rozwoju
i promocji uczelni. Studenci i pracownicy będą mogli uczestniczyć w spotkaniach
informacyjnych prowadzonych przez Koordynatora Erasmusa, zachęcające do udziału w
wymianie międzynarodowej, dotarcie do szerokiej rzeszy studentów i pracowników NWSP
będzie możliwe poprzez przygotowanie materiałów informacyjnych, ulotek a przede wszystkim
umieszczanie aktualizacji o Programie Erasmus i działaniach w jego obszarze na tronie
internetowej, która jest przygotowana w języku angielskim i francuskim. Promowanie działań w
sektorze LLP możliwe będzie również poprzez pracowników z innych krajów europejskich
a pracujących w NWSP, którzy będą zachęcać do podpisywania umów dwustronnych
i wielostronnych między uczelniami.
Wysoka jakość mobilności jest priorytetem uczelni, którą zapewnia Biuro Współpracy z
Zagranicą wraz z Koordynatorem Programu Erasmus nadzorujący wymianę studentów i
pracowników oraz udział w projektach wielostronnych i sieciach tematycznych (ERASMUS
Networks). Uczelnia zapewnia pomoc przyjeżdżającym i wyjeżdżającym na studia do uczelni
partnerskich, dba o wypełnienie dokumentacji studiów oraz wydanie odpowiednich zaświadczeń
niezbędnych przy zaliczeniu okresu nauki studenta zagranicznego oraz respektuje i uwzględnia
okres nauki studenta wyjeżdżającego do uczelni zagranicznej, a porozumienie o programie

zajęć (Learning Agreement) pozwoli na pełne uznanie pobytu za granicą. Stosowany przez
uczelnie system ECTS umożliwi sprawne dostosowanie programów nauczania przez uczelnie
partnerskie. Wirtualne dzienniki umożliwią studentowi sprawne i szybkie kontrolowanie
osiągnięć podczas pobytu na uczelni, a wirtualna biblioteka usprawni korzystanie z zasobów
literaturowych.
Rekrutacja studentów na wyjazdy zagraniczne odbywać będzie się na podstawie znajomości
języka, wyników w nauce oraz aktywnego udziału w życia uczelni. Koordynator uczelni będzie
odpowiedzialny z sprawdzanie kandydatury studenta. Przyjeżdżający studenci otrzymają:
profesjonalną opiekę w trakcie nauki i czasie wolnym, w którym będą organizowane wycieczki
tematyczne związane z poznawaniem dziedzictwa kulturowego Podlasia i całej Polski,
zapewnienie zakwaterowania i pomocy w poruszaniu się po mieście, poprzez przygotowane
ulotek informacyjnych ( języku angielskim, francuskim) o miejscach kulturalnych, organizacjach
studenckich restauracjach, klubach sportowych, uczelniach wyższych i miejscach użyteczności
publicznej, udział w intensywnych kursach nauki języka polskiego oraz możliwość
uczestniczenia w szerokiej gamie przedmiotów prowadzonych w językach europejskich, tak aby
zapewnić wysoką jakość kształcenia związaną z mobilnością studentów. Na uczelni działa
Stowarzyszenie Europejczyków zrzeszające studentów NWSP zajmujące się sprawami edukacji
UE, współpracujące z organizacjami zewnętrznymi jak również zapewniające studentom
zagranicznym opiekę podczas pobytu na uczelni.

