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Postanowienia Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE)
nakładają na uczelnie określone zobowiązania. Wypełnienie zobowiązań wynikających z karty ECHE ma
gwarantować dobrą organizację mobilności. Tymczasem do Narodowej Agencji programu Erasmus+ lub do
Komisji Europejskiej wpływają od studentów informacje, z których wynika, że pojawiły się problemy
z rozliczeniem wyjazdu. Coraz częściej mamy do czynienia z brakiem uznawalności. Jakie są przyczyny takiego
stanu rzeczy? Czy polskie uczelnie nie przestrzegają zobowiązań wynikających z Karty, czy też polscy studenci
nie rozumieją zasad systemu ECTS i znaczenia prawidłowego przygotowania i realizowania mobilności?
Debata będzie próbą znalezienia odpowiedzi na wyżej postawione pytania. Problemy z uznawalnością nie
pojawiają się we wszystkich uczelniach. Ciekawym zjawiskiem jest to, iż podejście do mobilności w celu
gromadzenia osiągnięć potrafi być diametralnie różne w różnych wydziałach tej samej uczelni. Świadczą o tym
chociażby wypowiedzi studentów podczas ubiegłorocznej debaty na temat jakości mobilności. W tym roku na
ten sam temat chcemy porozmawiać z pracownikami uczelni zajmującymi się mobilnością.
Chcemy, aby wyjazdy w programie Erasmus+ jak najlepiej osiągały stawiane przed nimi cele. Chcemy
zminimalizować zjawisko wyjazdów nieprzemyślanych, nietrafionych, nieprowadzących do podniesienia
kompetencji ich uczestników. Mobilność edukacyjna to zbyt cenne źródło nabywania kompetencji, których nie
uzyskuje się studiując tylko na uczelni macierzystej, aby nie wykorzystywać możliwości oferowanych
w programie Erasmus+. Chcemy poprawić jakość mobilności. Chcemy, aby wyjazdy w programie Erasmus+
gwarantowały uznawalność.
Do wzięcia udziału w debacie zapraszamy
przedstawicieli władz wydziałów i uczelni.
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PROGRAM
10:30-11:00

Rejestracja i bufet kawowy

11:00-13:00

Powitanie i przedstawienie celu debaty
Przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Fundacji Rozwoju Systemu
Edukacji
Temat 1:
Dlaczego coraz trudniej pozyskiwać studentów zainteresowanych wyjazdami
w programie Erasmus+? Jak uczelnia może pomóc studentom w ich
przygotowaniu do wyjazdu, w szczególności pod względem językowym? Czy
nauczyciele akademiccy potrafią zmotywować studentów do udziału
w mobilności?
Prezentacja wprowadzająca: dr Grzegorz Kula (Uniwersytet Warszawski i Renata Decewicz
(FRSE)

Przedstawiciel ESN - Aleksandra Bogacka (ESN AGH)
Temat 2:
Czy mobilność pracowników uczelni jest gwarancją poprawnej realizacji
mobilności studentów? Jak polskie uczelnie wykorzystują mobilność pracowników
w programie Erasmus+ do poprawiania stopnia umiędzynarodowienia kształcenia
i poprawy jego jakości? Rola władz wydziału i uczelni w realizacji mobilności
pracowników.
Prezentacja wprowadzająca: Dominika Janik-Hornik (Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach) i Dorota Rytwińska (FRSE)
Przedstawiciel ESN - Kornelia Kamińska (ESN AGH)

13:00-14:00

Obiad

14:00-15:30

Temat 3:
Uznawanie efektów uczenia się uzyskanych podczas mobilności. Jak polskie
uczelnie rozumieją założenia kształcenia zorientowanego na studenta?
Poradnictwo dla studentów w zakresie systemu ECTS oraz kształtowania własnej
ścieżki kształcenia - rola wydziałowego i uczelnianego koordynatora Erasmusa+.
Prezentacja wprowadzająca: prof. Artur Gałkowski (Uniwersytet Łódzki) i Beata
Skibińska(FRSE)
Przedstawiciel ESN - Aleksandra Brzeżańska (ESN UEK)
Temat 4:
Przygotowanie „Porozumienia o programie studiów/praktyki” – rola studenta,
uczelni wysyłającej (wydziałowego i uczelnianego koordynatora Erasmusa+)
i uczelni przyjmującej.
Prezentacja wprowadzająca: Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) i Joanna Jóźwik
(FRSE).
Przedstawiciel ESN - Żaneta Mucha

15:30

Zakończenie spotkania

Dokumenty, których treść warto odświeżyć sobie przed debatą:


ECHE Annotated Guidelines: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/applicant-guidelineseacea-eche-102015.pdf , strony 18-38



ECTS User Guide 2015: http://ec.europa.eu/education/library/publications/2015/ects-usersguide_en.pdf



Raport Grupy Wysokiego Szczebla dla Komisji Europejskiej „Podnoszenie jakości nauczania i uczenia
się w szkołach wyższych w Europie”: http://czytelnia.frse.org.pl/1372/



Karta Studenta Erasmusa: http://erasmusplus.org.pl/wpcontent/uploads/2014/07/Erasmusplus_Student_Charter-print_PL.pdf



Porozumienie o programie studiów, Porozumienie o programie praktyki, Porozumienie o programie
nauczania, Porozumienie o programie szkolenia: http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwowyzsze/

