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I.
1.

PROJEKT
Cele projektu

Głównym celem projektu było propagowanie dobrych praktyk związanych z mobilnością
studentów, kadry akademickiej i pracowników, a także wypracowanie tez i założeń, którymi nalży się
kierować przy wspieraniu międzynarodowej wymiany studentów między uczelniami.
Współpraca uczelni w ramach projektu służyć miała poszerzeniu i rozwojowi wiedzy, umiejętności i
kompetencji uczestników projektu, w szczególności w zakresie:


zwiększenia kompetencji zawodowych,



wzrostu ich samooceny i wiary we własne możliwości,



udoskonalenia znajomość języka obcego,



rozwinięcia kluczowych kompetencji społecznych dzięki współpracy w środowisku
międzykulturowym,



zwiększenia swojej atrakcyjność w miejscu pracy oraz rynku pracy,



udoskonalenia warsztatu pedagogicznego (nauczyciele),



wzbogacenia materiałów i pomocy edukacyjnych.

Współpraca w ramach projektu miała na celu również:


rozwój i realizację strategii umiędzynarodowienia uczelni biorących udział w projekcie,



podniesienie poziomu i jakości kształcenia,



porównanie i doskonalenie programów kształcenia, a w przypadku Uczelni z Kazachstanu
i Ukrainy, dostosowanie programów kształcenia do europejskich standardów – czerpanie
z wzorców międzynarodowych (benchmarking),



podjęcie prac nad wspólnymi programami kształcenia dla studentów drugiego stopnia,



przygotowanie

programów

uzyskania

podwójnych

dyplomów

ukończenia

studiów

z Uczelniami,


rozwój i wymianę propozycji współpracy w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, które
zaowocują międzynarodowymi projektami naukowymi oraz wspólnymi publikacjami
naukowymi.
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Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk posłużyła także
opracowaniu założeń rozpowszechniania idei studiowania zagranicą,
wskazaniu

źródeł

finansowania

akademickiej

wymiany

międzynarodowej, przedstawieniu dobrych praktyk wypracowanych
w Uczelniach.

Omówione zostały także kwestie związane z barierami społecznymi, prawnymi, środowiskowymi oraz
sposobami ich rozwiązania.

Współpraca między Uczelniami z pewnością przyczyniła się także do wzrostu ich prestiżu
na regionalnych i krajowych rynkach edukacyjnych.

Wszystkie założone w projekcie cele zostały osiągnięte!
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2.

Uczelnie uczestniczące

a. Polska



Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
(University of Ecology and Management in Warsaw)

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest jedną z najlepszych
niepublicznych uczelni techniczno-artystycznych w Polsce. WSEiZ powołana
decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem 62, od ponad
20 lat kształci na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych licencjackich, inżynierskich i magisterskich.
Edukacja w Uczelni odbywa się w ramach dwóch wydziałów: Wydziału Architektury oraz Wydziału
Inżynierii i Zarządzania, na których obecnie studiować można dziesięć kierunków studiów.
Misją Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest najwyższej jakości, nowoczesne
i elastyczne kształcenie studentów:
-

zdolnych sprostać potrzebom rozwojowym społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej
na wiedzy,

-

wzbogacających swoim profesjonalizmem i mobilnością intelektualną kapitał ludzki Mazowsza,
Polski i Unii Europejskiej,

-

tworzących nowe wartości ekonomiczne, społeczne i kulturowe w duchu idei zrównoważonego
rozwoju, zgodnie z oczekiwaniami obecnego i przyszłego rynku pracy.

Władze Uczelni dbają o wysoki poziom kształcenia zatrudniając ponad 300 specjalistów z różnych
dziedzin. Wykładowcy WSEiZ to nie tylko pracownicy naukowi innych uczelni w Warszawie, ale także
praktycy posiadający doświadczenie biznesowe. Dzięki połączeniu wiedzy wykładowców oraz
zrzeszonych w Wydziałowych Radach Pracodawców przedsiębiorców, z którymi konsultowane są
programy kształcenia (zgodne ze standardami europejskimi), studia w WSEiZ mają charakter
interdyscyplinarny, łączą teorię z praktyką, a dzięki temu, że zajęcia prowadzone są metodą
projektową, studenci uczą się samodzielności i podejmowania odpowiedzialnych decyzji.

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa, Polska
Tel: +48 22 825 80 32/33
E-mail: erasmus@wseiz.pl
www.wseiz.pl
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b. Armenia


ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
(Ormiański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny, Armenian
State Pedagogical University After Khachatur Abovyan)

Ormiański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny (ASPU) został
założony 7 listopada 1922 r., a w 1948 r. otrzymał imię wybitnego
ormiańskiego pedagoga i działacza społecznego Khachatur Abovian.
Uniwersytet jest instytucją o wielkich tradycjach w edukacji pedagogicznej. Jest głównym ośrodkiem
szkolącym nauczycieli i pedagogów Armenii. ASPU kształci obecnie ok. 12 000 studentów studiujących
w systemie trójstopniowym zgodnym z Deklaracją Bolońską. Uczelnia realizuje kształcenie na trzech
poziomach (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie) w 60 różnych specjalnościach. Programy
kształcenia oparte są na efektach uczenia się i programach studiów, a wysoko wykwalifikowana kadra
akademicka stosuje skuteczne i nowoczesne technologie i metody nauczania. Uczelnia nieustająco
rozszerza międzynarodową współpracę akademicką z liczną grupą zagranicznych uniwersytetów,
organizacji europejskich, w wyniku czego system kształcenia w ASPU jest regularnie weryfikowany
i doskonalony zgodnie z obowiązującymi standardami europejskimi. Uniwersytet realizuje programy
wymiany studentów i nauczycieli, bierze udział w międzynarodowych projektach, organizuje
konferencje, fora i seminaria z udziałem przedstawicieli z zagranicy. Uczelnia jest także zaangażowana
w realizację siedmiu projektów TEMPUS. Obecnie ASPU koordynuje projekt BOOST (Zwiększanie
Strategii Internacjonalizacji i Marketingu w Ormiańskich Uniwersytetach) w ramach programu
Erasmus+ Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym.

Armenian State Pedagogical University After Khachatur Abovyan
Address:17, Tigran Mets ave., Yerevan, Armenia
Tel.: (+374 10) 59 70 49
Fax: (+374 10) 59 70 08
E-mail: aspu.am@aspu.am
www.aspu.am
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c. Kazachstan


Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік
университеті
(Państwowy Uniwersytet Shakarim w Semej, Shakarim State
University of Semey)

Państwowy Uniwersytet Shakarim w Semej powstał w 1995 roku w wyniku połączenia Instytutów
Pedagogicznego, Weterynaryjnego oraz Technologicznego, dziedzicząc tym samym ich długą i bogatą
historię. Uniwersytet kształci specjalistów z zakresu licznych ważnych nauk i dziedzin, jak np. nauki
społeczno-humanistyczne, przyrodnicze, techniczne, rolnicze, ekonomiczne i prawne. W ofercie
Uczelni znajduje się 40 kierunków studiów licencjackich, 30 magisterskich i 5 doktoranckich.
Uniwersytet ściśle współpracuje z instytucjami szkolnictwa wyższego w Rosji, Niemczech, Republice
Białorusi, USA, Japonii, Wielkiej Brytanii, Chinach, na Węgrzech, w Turcji, Polsce, Słowenii, państwach
bałtyckich, na Ukrainie i w Kirgistanie. Programy międzynarodowej mobilności akademickiej oferują
studentom Państwowego Uniwersytetu Shakarim w Semej możliwość studiowania na uniwersytetach
w USA, na Węgrzech, w Polsce, Turcji, w Czechach i Korei Południowej. Uczelnia jest jednym
z największych multidyscyplinarnych uniwersytetów w Kazachstanie. Na podstawie wyników oceny
aktywności dydaktycznej przeprowadzonej w 2008 r. przez Narodowe Centrum Akredytacyjnej
Ministerstwa Edukacji i Nauki w Kazachstanie Uniwersytet zajmuje obecnie 10 pozycję w rankingu
wszystkich kazachskich uniwersytetów. Uniwersytet doceniany jest w kraju i zagranicą, zdobywając
liczne nagrody za wybitne efekty prowadzonej edukacji.

Shakarim State University of Semey
20a Glinka str., 071412 Semey, Kazachstan,
Tel: +7 7222 32-35-13
E-mail: semgu@bk.ru , info@semgu.kz
www.semgu.kz
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d. Kosovo


Universiteti i Shkencave te Aplikuara ne Ferizaj
(Uniwersytet Nauk Stosowanych w Ferizaj,
University of Applied Sciences in Ferizaj)

Uniwersytet Nauk Stosowanych w Ferizaj (UASF) został założony w lipcu 2015 r. przez Parlament
Republiki Kosowa i kontynuuje 40-letnią tradycję kształcenia zawodowego i w zakresie nauk
stosowanych Wydziału Nauk Stosowanych w Ferizaj, będącego częścią Uniwersytetu w Prisztinie.
Decyzją Parlamentu Kosowa ustanowiono Uniwersytet Nauk Stosowanych, który od 2015 r. prowadzi
cztery wydziały:


Wydział Zarządzania,



Wydział Turystyki i Środowiska,



Wydział Inżynierii z Informatyką,



Wydział Architektury, Wzornictwa i Technologii Drewna.

Misją Uczelni i jej wydziałów jest podejmowanie wspólnych działań z lokalnymi oraz zagranicznymi
partnerami w celu utworzenia i rozwijania trwałego połączenia kształcenia z potrzebami
gospodarczymi, zarówno na poziomie lokalnym i regionalnym, oraz zapewnienia stałego wzrostu
jakości edukacji. Do rozwijania tej współpracy, angażującej zarówno studentów, jak i nauczycieli
oraz pozostałych pracowników, powinny być wykorzystywane wszystkie wewnętrzne zasoby ludzkie
i materialne, jakimi dysponuje Uniwersytet.
Uczelnia dąży, aby stać się największą renomowaną instytucją w regionie, specjalizującą się w naukach
stosowanych, oferującą programy studiów na najwyższym poziomie w kilku kluczowych obszarach oraz
kształcącą wysoko wyspecjalizowaną kadrę na potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy.
Obecnie w Uniwersytecie studiuje 1790 studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Uczelnia
zatrudnia 45 profesorów i 8 pracowników administracyjnych, a liczba wykształconych absolwentów
wynosi ponad 2000.

University of Applied Sciences in Ferizaj
Rr. Rexhep Bislimi, 70000 Ferizaj, Kosowo
Tel: +381(0) 290 310 010; +381(0) 290 310 013
E-mail: info@ushaf.net
www.ushaf.net
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e. Serbia


Универзитет у Нишу
(Uniwersytet w Niszu, University of Niš)

Uniwersytet w Niszu to nowoczesny i uznany uniwersytet serbski i europejski,
porównywalny z zagranicznymi szkołami wyższymi najwyższej rangi pod
względem jakości programów studiów, działalności dydaktycznej, badawczej i pracy zawodowej.
Prace badawcze prowadzone są na wszystkich wydziałach Uniwersytetu w Niszu, w zakresie
podstawowych, stosowanych i rozwojowych badań naukowych. Badania wspierają rozwój nauki
i kreatywności, podnoszą jakość w szkolnictwie wyższym poprzez ulepszanie procesu nauczania, awans
młodych naukowców, włączanie studentów do pracy naukowej, a także poprzez zapewnienie zasobów
do pracy i rozwoju Uniwersytetu jako całości. Prace badawcze były prowadzone przez pracowników
naukowo-dydaktycznych biorących udział w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów
badawczych, publikowanie artykułów w czasopismach akademickich oraz udział w seminariach
naukowych w kraju i za granicą. Uniwersytet w Niszu składa się z 13 wydziałów i 9 centrów.
Wszystkie wydziały Uniwersytetu w Niszu zostały akredytowane zgodnie z ustawą o szkolnictwie
wyższym oraz na podstawie decyzji Komisji Akredytacji i Zapewnienia Jakości Republiki Serbii.
Od założenia Uniwersytetu aż do roku akademickiego 2016/2017, studia na Uniwersytecie w Niszu
ukończyło 68408 studentów, 1350 z nich to obcokrajowcy, a 2571 uzyskało tytuły magistra. Warto
również wspomnieć, że w tym okresie swoje rozprawy doktorskie obroniło aż 1849 doktorantów
(w tym 45 cudzoziemców).

University of Niš
Univerzitetski trg 2, 18106 Nisz, Serbia
Tel.: (+381)18 257970; 257956;
Fax: (+381)18 257950
e-mail: uniuni@ni.ac.rs
www.ni.ac.rs
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f.

Ukraina


Сумський державний університет
(Sumski Uniwersytet Państwowy, Sumy State University)

Sumski Uniwersytet Państwowy jest klasyczną szkołą wyższą zlokalizowaną w mieście Sumy,
znajdującym się w północno wschodniej części Ukrainy. W Sumskim Uniwersytecie Państwowym
studiuje obecnie ponad 16 000 studentów na studiach pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia.
Uniwersytet oferuje 40 kierunków studiów, jak np. informatyka, budowa maszyn, mechanika,
elektronika, nanotechnologie, elektryka, energetyka, ekologia, zarządzanie, medycyna, prawo,
dziennikarstwo itd. Obecnie w Sumskim Uniwersytecie Państwowym studiuje około 1 250
cudzoziemców, reprezentujących ponad 50 państw z całego świata. Do ich dyspozycji w ofercie
Uniwersytetu jest 9 kierunków studiów prowadzonych w całości w języku angielskim.
W międzynarodowym rankingu szkół wyższych QS World University Rankings, Sumski Uniwersytet
Państwowy należy do 5% najlepszych uczelni światowych, zajmując czwarte miejsce wśród
uniwersytetów ukraińskich. Uniwersytet jest także sygnatariuszem Magna Charta Universitatum
i wiarygodnym członkiem międzynarodowych organizacji, jak np.: Międzynarodowego Stowarzyszenia
Uniwersytetów, Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów, Stowarzyszenia Uniwersytetów
Eurazjatyckich itp. Uczelnia jest również aktywnym uczestnikiem międzynarodowych programów
badawczych i edukacyjnych między innymi Europejskiego Programu Ramowego, ERASMUS+
(poprzednio TEMPUS, ERASMUS MUNDUS, Jean Monnet), programów badawczych NATO,
narodowych akademii nauk w krajach europejskich oraz Programu Narodów Zjednoczonych
ds. Rozwoju itp.

Sumy State University
2, Rymskogo-Korsakova st., 40007 Sumy, Ukraina
Tel/fax: +38 (0542) 33-10-81
E-mail: info@dir.sumdu.edu.ua
www.sumdu.edu.ua
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Національний університет біоресурсів і
природокористування України
(Państwowy Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Wykorzystania
Przyrody Ukrainy w Kijowie, National University of Environmental and
Life Sciences of Ukraine)

Państwowy Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Wykorzystania Przyrody Ukrainy w Kijowie jest jedną
z wiodących instytucji edukacji, nauki i kultury na Ukrainie.
Ponad 26 000 studentów i ponad 600 doktorantów studiuje w 3 instytutach dydaktycznych
i badawczych oraz 13 wydziałach Uczelni (w Kijowie) i 10 regionalnych wydziałach Uniwersytetu
na trzech poziomach studiów. Dydaktyka oraz badania naukowe na Państwowym Uniwersytecie
Zasobów Naturalnych i Wykorzystania Przyrody Ukrainy w Kijowie prowadzone są przez ponad 2 600
pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym przez 300 profesorów i doktorów habilitowanych
oraz ponad 1 000 doktorów. Z każdym rokiem Uczelnia umacnia swoją pozycję lidera w dziedzinie
współpracy międzynarodowej. Uniwersytet aktywnie uczestniczy w międzynarodowych programach
dla szkolnictwa wyższego, pomagając innym krajom przygotować pracowników w dziedzinie rolnictwa.
Studia w Państwowym Uniwersytecie Zasobów Naturalnych i Wykorzystania Przyrody Ukrainy
w Kijowie prowadzone są na podstawie współpracy międzynarodowej prowadzonej na podstawie
umów międzynarodowych, programów krajowych oraz bilateralnych umów. Obecnie w Uczelni
studiują obywatele Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Iraku, Iranu, Kazachstanu, Cypru, Libanu, Maroka,
Palestyny, Polski, Rosji, Słowacji, USA, Turkmenistanu, Uzbekistanu i Republiki Czeskiej. Ścisła
współpraca z wiodącymi uniwersytetami na całym świecie przyczyniła się znacząco do reformy
i dostosowania systemu edukacji w Państwowym Uniwersytecie Zasobów Naturalnych i Wykorzystania
Przyrody Ukrainy do wymagań światowych.
National University of Environmental and Life Sciences of Ukraine
Heroyiv Oborony st., 15, 03041 Kijów, Ukraina
Tel: +38 044 531-36-52
E-mail: rectorat@nubip.edu.ua
www.nubip.edu.ua
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Киевский политехнический институт имени Игоря
Сикорского
(Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy „Kijowski Instytut
Politechniczny im. Igora Sikorskiego”, National Technical University of
Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”)

Kijowski Instytut Politechniczny (od 2016 r. - Narodowy Uniwersytet Techniczny
Ukrainy „Kijowski Instytut Politechniczny im. Igora Sikorskiego”) został założony w 1898 r. i jest jedną
z najstarszych uczelni technicznych Ukrainy, Europy i świata.
Obecnie Uniwersytet jest państwową autonomiczną instytucją szkolnictwa wyższego prowadzącą
badania naukowe. Uczelnia kształci studentów w różnych obszarach nauki, w sumie w 118
specjalnościach. Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy „Kijowski Instytut Politechniczny im. Igora
Sikorskiego” posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego
w dziedzinach: energetyka, inżynieria, informatyka, bezpieczeństwo informacji, elektronika,
telekomunikacja, systemy kosmiczne, technologia chemiczna i biotechnologia. Kształcenie
prowadzone jest przez doświadczonych nauczycieli i znanych naukowców.
Uniwersytet obejmuje 19 wydziałów, 10 instytutów, 152 katedry, w których kształci się ponad 21 000
studentów.
W swojej 117-letniej historii Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy „Kijowski Instytut
Politechniczny im. Igora Sikorskiego” opuściło 370 tysięcy absolwentów, z czego 60 tysięcy w okresie
niepodległości Ukrainy. Uniwersytet plasuje się wśród 4% najlepszych uniwersytetów na świecie
według międzynarodowego rankingu QS i Webometrics. Każdego roku zajmuje także najwyższe
pozycje wśród najlepszych szkół wyższych Ukrainy – według klasyfikacji „Kompas” i „TOP-200 Ukraina”.
Uniwersytet ma rozbudowaną infrastrukturę służącą rozwojowi studenckich pasji, talentów
artystycznych i sportu. Kampus wyposażony jest w lokalną sieć komputerową z dostępem do Internetu.

National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
37, Prosp. Peremohy, 03056 Kijów, Ukraina,
Tel.: +380 44 236 7989
E-mail: mail@kpi.ua
www.kpi.ua
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Бердянський Університет Менеджменту i Бізнесу
(Berdiański Uniwersytet Zarządzania i Biznesu, Berdyansk
University of Management and Business)

Berdiański Uniwersytet Zarządzania i Biznesu jest niepubliczną szkołą wyższą, jedną z pierwszych w tym
regionie Ukrainy, utworzoną aby kształcić specjalistów gotowych podjąć pracę w warunkach
gospodarki rynkowej.
Uczelnia kształci w dziedzinie ekonomii, zarządzania, prawa, socjologii i informatyce. W 1998 roku
Uniwersytet uzyskał akredytację Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy jako prywatna uczelnia
z prawem do wydawania dyplomów państwowych.
Dotychczas na czterech wydziałach - Ekonomicznym, Zarządzania i Biznesu, Informatyki oraz Prawa
wykształcono ponad 8000 studentów wszystkich form edukacji w 16 specjalnościach.
Uniwersytet stale rozwija współpracę międzynarodową z ośrodkami akademickimi z całego świata,
między innymi z uniwersytetami z Niemiec, Francji, Bułgarii, Turcji, Rosji, Czech, Polski i innych krajów.
Warto podkreślić, że Uczelnia ściśle współpracuje z podmiotami rynku pracy, dlatego około 80%
absolwentów jest zatrudnianych bezpośrednio po ukończeniu studiów. Absolwenci z powodzeniem
pracują w administracji publicznej, bankach, różnego rodzaju instytucjach, przedsiębiorstwach
o różnych formach własności oraz w organach ścigania.

Berdyansk University of Management and Business
St. Svobody 117a, 71118, Berdiańsk, Ukraina
Tel: +38-095-48-27-829, +38-096-57-43-308
E-mail: bumib@ukr.net
www.bumib.edu.ua
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3. Czas trwania i budżet projektu
Czas trwania projektu

01.06.2016 – 31.07.2017

Liczba miesięcy

26

Całkowity budżet

62 635 Euro

Budżet projektu został rozdzielony na Uczelnie Partnerskie zgodnie z umową finansową projektu.
Uniwersytet

Przyznany Zrealizowany
budżet (€)
budżet (€)

Państwo

Miasto

University of Ecology and Management
in Warsaw

Polska

Warszawa

10 395

10 395

Armenian State Pedagogical University
After Khachatur Abovyan

Armenia

Erewań

6 790

6 515

Kazachstan

Semey

6 370

6 370

Kosowo

Ferizaj

17 095

17 095

Serbia

Nisz

3 375

3 375

Sumy State University

Ukraina

Sumy

1 255

1 255

National University of Environmental
and Life Sciences of Ukraine

Ukraina

Kijów

4 025

4 025

National Technical University of Ukraine
“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Ukraina

Kijów

2 510

2 510

Berdyansk University of Management
and Business

Ukraina

Berdiańsk

1 255

1 255

MOBILNOŚCI ŁĄCZNIE

53 460

53 185

WSPARCIE ORGANIZACYJNE

9 450

9 450

62 910 €

62 635 €

Shakarim State University of Semey
University of Applied Sciences in Ferizaj
University of Niš

BUDŻET ŁĄCZNIE
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Budżet zatwierdzony
przez Narodową
Agencję Programu
Erasmus+

Budżet
zrealizowany

SMS – mobilności studentów na studia

24 780

24 505

STA – mobilności nauczycieli w celu
realizacji zajęć

18 275

16 335

STT – mobilności pracowników w celach
szkoleniowych

10 405

12 345

OS – wsparcie organizacyjne

9 450

9 450

62 910

62 635

Rodzaj mobilności

TOTAL

2016-1-PL01-KA107-025662
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4. Zrealizowane mobilności
W ramach projektu zrealizowano łącznie 27 mobilności, w tym mobilność studencką w celu realizacji
studiów (SMS), wymianę nauczycieli akademickich w celu realizacji zajęć (STA) oraz pracowników
w celach szkoleniowych (STT).

Uczelnia

Państwo

Miasto

SMS

STA

STT

RAZEM

Polska

Warszawa

0

4

3

7

Armenian State Pedagogical
University After Khachatur
Abovyan

Armenia

Erewań

1

1

1

3

Shakarim State University of
Semey

Kazachstan

Semey

1

1

0

2

Kosowo

Ferizaj

3

2

2

7

Serbia

Nisz

0

2

1

3

Sumy State University

Ukraina

Sumy

0

0

1

1

National University of
Environmental and Life Sciences of
Ukraine

Ukraina

Kijów

1

0

0

1

National Technical University of
Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv
Polytechnic Institute”

Ukraina

Kijów

0

1

1

2

Berdyansk University of
Management and Business

Ukraina

Berdiańsk

0

1

0

1

MOBILNOŚCI ŁĄCZNIE

6

12

9

27

University of Ecology and
Management in Warsaw

University of Applied Sciences in
Ferizaj
University of Niš

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie w ramach projektu, w okresie od 01.06.2016
do 31.07.2017

gościła

łącznie

20

studentów,

nauczycieli

akademickich

i

pracowników

administracyjnych:


6 studentów – 1 studenta z Armenian State Pedagogical University After Khachatur Abovyan,
1 studenta z Shakarim State University of Semey, 3 studentki z University of Applied Sciences
in Ferizaj i 1 studenta z National University of Environmental and Life Sciences of Ukraine;
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8 nauczycieli akademickich – 1 z Armenian State Pedagogical University After Khachatur
Abovyan, 1 z Shakarim State University of Semey, 2 z University of Applied Sciences in Ferizaj,
2 z University of Niš, 1 z National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv
Polytechnic Institute” i 1 z Berdyansk University of Management and Business;



6 pracowników – 1 z Armenian State Pedagogical University After Khachatur Abovyan,
2 z University of Applied Sciences in Ferizaj, 1 z University of Niš, 1 z Sumy State University
oraz 1 z National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”.

Czworo nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie prowadziło zajęcia
dla studentów Uczelni Partnerskich – 1 w Armenian State Pedagogical University After Khachatur
Abovyan, 1 w University of Applied Sciences in Ferizaj, 1 w University of Niš oraz 1 w National
Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”.
Trzy pracownice Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie wzięły udział w szkoleniu
organizowanym przez Uczelnię Partnerską lub krótkim pobycie w Uczelni Partnerskiej polegającym na
towarzyszeniu jej pracownikom w ich codziennej pracy w celu wymiany dobrych praktyk, zdobycia
umiejętności i wiedzy poprzez aktywną obserwację - 1 w University of Applied Sciences in Ferizaj,
1 w University of Niš i 1 w Shakarim State University of Semey.
Warto również wspomnieć, że w dniach 15-19 maja 2017 r. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
w Warszawie zorganizowała Staff Week dla przedstawicieli Uczelni Partnerskich, poświęcony
zagadnieniom dotyczącym systemów edukacji w Polsce i krajach partnerskich, zapewnieniu jakości
w edukacji - zewnętrznym i wewnętrznym instrumentom, strukturze i zakresie zadań najważniejszych
jednostek szkół wyższych, możliwościom współpracy dydaktycznej i badawczej między Uczelniami
Partnerskimi, planom dalszej współpracy w ramach Programu Erasmus+ i upowszechnianiu wyników
projektów KA-107 2015, 2016, 2017 w ramach Programu Erasmus+. Podczas Staff Week
przedstawiciele Uniwersytetów Partnerskich dzielili się dobrymi praktykami i omawiali główne
problemy podczas realizacji projektów.
Wydarzenie to w znaczący sposób przyczyniło się do:


rozwoju i realizacji strategii internacjonalizacji Uniwersytetów Partnerskich;



poznania struktur, kultur organizacyjnych i sposobów funkcjonowania Uczelni Partnerskich;



wymiany doświadczeń związanych ze strukturami, mechanizmami oraz narzędziami podnoszenia
i zapewniania jakości kształcenia;



poprawy jakości kształcenia i usług świadczonych dla studentów;



usprawnienie procedur i mechanizmów wsparcia międzynarodowej wymiany studentów,
pracowników i nauczycieli między Uczelniami;



opracowywania i wymiany pomysłów na współpracę w ramach działań badawczo-rozwojowych;

2016-1-PL01-KA107-025662
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ułatwienia dalszej integracji Uczelni z krajów partnerskich z Europejskim Obszarem Szkolnictwa
Wyższego;



wymiany

dobrych

praktyk

związanych

z

przełamywaniem

społecznych,

prawnych

i środowiskowych barier współpracy;


promowania komunikacji międzykulturowej i lepszego zrozumienia wartości europejskich.

2016-1-PL01-KA107-025662
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II.

UCZESTNICY PROJEKTU

LP

Typ
Imię i nazwisko uczestnika
mobilności

Data
rozpoczęcia
mobilności

Data
zakończenia
mobilności

Czas
trwania
(w dniach)

Dofinasowanie
(w EUR)

1

Anna Khalatyan

SMS

2017-02-19

2017-07-07

139

3 835

ASPU (Armenia)

WSEiZ (Polska)

2

Ruzanna Sadoyan

STA

2017-04-24

2017-04-28

5

1 340

ASPU (Armenia)

WSEiZ (Polska)

3

Anahit Yenokyan

STT

2017-05-15

2017-05-19

5

1 340

ASPU (Armenia)

WSEiZ (Polska)

4

Omarov Temirbolat

SMS

2017-02-20

2017-07-19

150

4 570

SSUS (Kazachstan)

WSEiZ (Polska)

5

Zhanar Orynkanova

STA

2017-05-29

2017-06-02

5

1 800

SSUS (Kazachstan)

WSEiZ (Polska)

6

Shkurte Ymeri

SMS

2018-02-15

2018-07-14

150

4 025

UASF (Kosowo)

WSEiZ (Polska)

7

Alberta Maloki

SMS

2017-02-20

2017-07-19

150

4 025

UASF (Kosowo)

WSEiZ (Polska)

8

Alma Topalli

SMS

2017-02-20

2017-07-19

150

4 025

UASF (Kosowo)

WSEiZ (Polska)

9

Agron Bajraktari

STA

2017-05-08

2017-05-12

5

1 255

UASF (Kosowo)

WSEiZ (Polska)

10 Bujar Pira

STA

2017-05-08

2017-05-12

5

1 255

UASF (Kosowo)

WSEiZ (Polska)

11 Azem Jashari

STT

2017-05-15

2017-05-19

5

1 255

UASF (Kosowo)

WSEiZ (Polska)

12 Armend Hysa

STT

2017-05-15

2017-05-19

5

1 255

UASF (Kosowo)

WSEiZ (Polska)

13 Dejan Vasović

STA

2017-04-24

2017-04-28

5

1 255

University of Niš (Serbia)

WSEiZ (Polska)

14 Sasa Stanković

STA

2018-06-02

2018-06-06

5

1 255

University of Niš (Serbia)

WSEiZ (Polska)

15 Danica Dobrosavljević

STT

2017-05-15

2018-05-19

5

1 255

University of Niš (Serbia)

WSEiZ (Polska)
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Typ
mobilności

Data
rozpoczęcia
mobilności

Data
zakończenia
mobilności

Czas trwania
(w dniach)

Dofinasowanie
(w EUR)

16 Yurii Krasniuk

SMS

2016-09-29

2017-02-28

150

4 025

NUELS (Ukraina)

WSEiZ (Polska)

17 Sergii Denysiuk

STA

2017-05-15

2017-05-19

5

1 255

NTUU "KPI" (Ukraina)

WSEiZ (Polska)

18 Olexiy Sukhomlynov

STA

2017-03-27

2017-03-31

5

1 255

BUMB (Ukraina)

WSEiZ (Polska)

19 Yuliia Charnetska

STT

2017-05-15

2017-05-19

5

1 255

NTUU "KPI" (Ukraina)

WSEiZ (Polska)

20 Alona Yevdokymova

STT

2017-05-15

2017-05-19

5

1 255

SSU (Ukraina)

WSEiZ (Polska)

21 Jan Michałowski

STA

2018-04-02

2018-04-06

5

1 480

WSEiZ (Polska)

ASPU (Armenia)

22 Roch Forowicz

STA

2018-02-19

2018-02-23

5

1 395

WSEiZ (Polska)

UASF (Kosowo)

23 Dawid Marczak

STA

2017-06-05

2017-06-09

5

1 395

WSEiZ (Polska)

University of Niš (Serbia)

24 Zdzisław Trzaska

STA

2017-02-27

2017-03-03

5

1 395

WSEiZ (Polska)

NTUU "KPI" (Ukraina)

25 Natalia Sokolova

STT

2018-06-04

2018-06-08

5

1 940

WSEiZ (Polska)

SSUS (Kazachstan)

26 Justyna Kłys

STT

2018-07-02

2018-07-06

5

1 395

WSEiZ (Polska)

UASF (Kosowo)

27 Elżbieta Bronakowska

STT

2018-05-07

2018-05-11

5

1 395

WSEiZ (Polska)

University of Niš (Serbia)

LP

SMS STA STT ASPU SSUS UASF -

Imię i nazwisko uczestnika

mobilność studentów w celu realizacji studiów
mobilność nauczycieli w celu prowadzenia zajęć
mobilność pracowników w celach szkoleniowych
Armenian State Pedagogical University After Khachatur Abovyan (Armenia)
Shakarim State University of Semey (Kazachstan)
University of Applied Sciences in Ferizaj (Kosowo)
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Sumy State University (Ukraina)
National University of Environmental and Life Sciences of Ukraine (Ukraina)
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1. Mobilności studentów w celu realizacji części studiów w Uczelni Partnerskiej

a.

Imię i nazwisko: Anna Khalatyan

b. Uczelnia wysyłająca: Armenian State Pedagogical University After
Khachatur Abovyan (Armenia)

c.

Uczelnia przyjmująca: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
(Polska)

d. Czas trwania mobilności: 19.02.2017 - 07.07.2017
e.

Uzyskane dofinansowanie: 3 835 €

f.

Opis mobilności/najważniejsze rezultaty:

Uczestnicząc w Programie Erasmus+ czułam, że jestem częścią czegoś nowego i wartościowego. Ten
wspaniały projekt uświadomił mi, że chcę teraz tworzyć swoją przyszłość i chcę, aby moje marzenia
stały się rzeczywistością. To doświadczenie jest także dobre dla mojego osobistego rozwoju.
Nauczyłam się odnajdować się i funkcjonować w nowej kulturze i społeczeństwie. Zdobyłam wiele
interesujących doświadczeń, kształciłam się w środowisku międzynarodowym, realizowałam
ze studentami z różnych krajów projekty i starałam się zrozumieć ich sposób myślenia, pracy
i rozwiązywania problemów.

a.

Imię i nazwisko: Omarov Temirbolat

b. Uczelnia wysyłająca: Shakarim State University of Semey (Kazachstan)
c.

Uczelnia przyjmująca: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
(Polska)

d. Czas trwania mobilności: 20.02.2017 – 19.07.2017
e.

Uzyskane dofinansowanie: 4 570 €
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a.

Imię i nazwisko: Shkurte Ymeri

b. Uczelnia wysyłająca: University of Applied Sciences in
Ferizaj (Kosowo)

c.

Uczelnia

przyjmująca:

Wyższa

Szkoła

Ekologii

i Zarządzania w Warszawie (Polska)

d. Czas trwania mobilności: 15.02.2018 – 14.07.2018
e.

Uzyskane dofinansowanie: 4 025 €

f.

Opis mobilności/najważniejsze rezultaty:

Moje doświadczenie w Programie Erasmus+ przekroczyło moje oczekiwania, poproszono mnie o
opisanie tego, co przeżyłam przez te kilka miesięcy, ale szczerze mówiąc, żadne słowa nie potrafią tego
dokładnie opisać. Musisz tego doświadczyć! Mogę tylko poradzić, abyś przygotował/a się na zatracenie
się w czasie, na spędzanie dni i nocy na niekończących się
rozmowach, na odkrycie, że lubisz jedzenie, o którym
nigdy nie myślałeś, że będziesz jadł/a, na poznanie tylu
niezapomnianych miejsc. To doświadczenie, które sprawi,
że poczujesz się jakbyś śnił/a. Będziesz świętować noce,
których nie będziesz pamiętał/a, z ludźmi, których nigdy
nie zapomnisz! Erasmus+ sprawia, że Twoje marzenie
o odwiedzaniu oszałamiających i nowych miejsc staje się
rzeczywistością. Gdy rozpoczniesz swoje życie zawodowe, stanie się oczywiste, że Erasmus+ otworzył
przed tobą wiele drzwi, ponieważ dał wiedzę o świecie i zapewnia możliwość poznania ludzi z całego
świata. Nauczyłam się widzieć rzeczy z innej perspektywy. Mam nadzieję, że również inni studenci będą
mieli tę wspaniałą okazję uczestniczenia w Programie Erasmus+..
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a.

Imię i nazwisko: Alberta Maloki

b. Uczelnia wysyłająca: University of Applied Sciences in Ferizaj (Kosowo)
c.

Uczelnia przyjmująca: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie (Polska)

d. Czas trwania mobilności: 20.02.2017 - 19.07.2017
e.

Uzyskane dofinansowanie: 4 025 €

a.

Imię i nazwisko: Alma Topalli

b. Uczelnia wysyłająca: University of
Applied Sciences in Ferizaj (Kosowo)

c.

Uczelnia przyjmująca: Wyższa Szkoła
Ekologii i Zarządzania w Warszawie
(Polska)

d. Czas trwania mobilności: 20.02.2017 - 19.07.2017
e.

Uzyskane dofinansowanie: 4 025 €

f.

Opis mobilności/najważniejsze rezultaty:
W semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 byłyśmy studentkami Wyższej Szkoły Ekologii
i Zarządzania w Warszawie. Zadbaliśmy o to, aby poznać i dowiedzieć się więcej o mieście.
Uważamy, że język, jedzenie, architektura i kultura są ważnym atutem tego miejsca, więc nie
byłybyśmy częścią tego programu, gdybyśmy nie odkryły i nie dowiedziały się więcej na ten temat.
Ludzie byli naprawdę przyjaźni, więc z łatwością się z nimi zintegrowałyśmy. Korzystałyśmy
z możliwości uczestnictwa w wymianie akademickiej w największym stopniu, w jakim było to
możliwe, a co najważniejsze - cieszyliśmy się różnorodnością kulturową Uczelni i miasta. Program
Erasmus+ dał nam możliwość rozwoju osobistego,
doskonalenia umiejętności i języka, ale także
licznych

możliwości

podróżowania.

Możemy

szczerze powiedzieć, że było to niesamowite
doświadczenie!
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a.

Imię i nazwisko: Yurii Krasniuk

b.

Uczelnia wysyłająca: National University of Environmental and Life
Sciences of Ukraine

c.

Uczelnia przyjmująca: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
(Polska)

d.

Czas trwania mobilności: 29.09.2016 - 28.02.2017

e.

Uzyskane dofinansowanie: 4 025 €
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2.

Mobilności nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dla studentów
Uczelni Partnerskiej

a.

Imię i nazwisko: Ruzanna Sadoyan

b. Uczelnia wysyłająca: Armenian State Pedagogical
University After Khachatur Abovyan (Armenia)

c.

Uczelnia przyjmująca: Wyższa Szkoła Ekologii i
Zarządzania w Warszawie (Polska)

d. Czas trwania mobilności: 24.04.2017 – 28.04.2017
e.

Uzyskane dofiansowanie: 1 340 €

f.

Opis mobilności/najważniejsze rezultaty:

Jestem

wdzięczna

za

możliwość

wzięcia

udziału

w programie mobilności Erasmus+. W ramach mobilności
zrealizowałam w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania
w Warszawie zajęcia dotyczące problematyki ochrony
środowiska.
Wykłady obejmowały tematykę:


globalnych problemów środowiskowych,



podstaw ekologii i zrównoważonego rozwoju,



ekoturystyki i jej perspektywy w Armenii.
Mój udział w projekcie z pewnością
przyczynił się do:
 wzmocnienia
Uczelniami

współpracy

między

zakresie

edukacji

w

ekologicznej,
 wymiany

doświadczeń

dotyczących

metodologii nauczania,
 podzielenia się bogatym doświadczeniem
ASPU

z

zakresu

ekologii

i

nauk

przyrodniczych,
 zwiększenia internalizacji mojej Uczelni,
 zwiększenia

możliwości

wymiany

akademickiej dla studentów i nauczycieli.
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a.

Imię i nazwisko:

Zhanar Orynkanova

b. Uczelnia wysyłająca: Shakarim State University of Semey (Kazachstan)
c.

Uczelnia przyjmująca: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
(Polska)

d. Czas trwania mobilności: 29.05.2017 – 02.06.2017
e.

Uzyskane dofinansowanie: 1 800 €

f.

Opis mobilności/najważniejsze rezultaty:

Uczestniczyłam w wymianie akademickiej w ramach Programu Erasmus+ w Wyższej Szkole Ekologii
i Zarządzania w Warszawie od 29 maja do 2 czerwca 2017 r. Podczas mobilności poprowadziłam
8 godzin wykładów dla studentów studiów magisterskich na temat rynku pracy.
Mobilność pomogła mi udoskonalić moje umiejętności pedagogiczne i w rezultacie przyczyniła się
do dalszego rozwoju metodologii nauczania na moim Uniwersytecie. Na podstawie zdobytych
doświadczeń mogłam zaproponować przegląd i korektę programu nauczania w zakresie ekonomii
dla studentów 2 i 3 roku studiów pierwszego stopnia.

Również dzięki temu doświadczeniu, zostałam przyjęta na studia doktoranckie w dziedzinie ekonomii
na Eurasian National University im. L. Gumilev, na podstawie wniosku z uczelni wysyłającej - Shakarim
State University of Semey (Kazachstan).
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a.

Imię i nazwisko: Agron Bajraktari

b. Uczelnia wysyłająca: University of Applied
Sciences in Ferizaj (Kosowo)

c.

Uczelnia przyjmująca: Wyższa Szkoła Ekologii
i Zarządzania w Warszawie (Polska)

d. Czas

trwania

mobilności:

08.05.2017

-

12.05.2017

e.

Uzyskane dofinansowanie: 1 255 €

f.

Opis mobilności/najważniejsze rezultaty:

Dla mnie jako Rektora University of Applied Sciences in Ferizaj jest zaszczytem być częścią
międzynarodowej współpracy i zobaczyć jej rezultaty.
Podczas mobilności w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie zdobyłem wspaniałe
doświadczenia, szczególnie w zakresie metodologii kształcenia - sposób pracy w grupach i realizacja
zajęć w formie warsztatów, była dla nas czymś nowym i atrakcyjnym. Było to najważniejsze
doświadczenie tej mobilności. Po powrocie do Applied Sciences in Ferizaj zacząłem wykorzystywać
poznane metody do zajęć, które prowadzę ze studentami mojej Uczelni. Zachęcałem także innych
nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu projektowania, do wdrożenia tej metodologii i zmiany
podejścia w sposobie nauczania. Ta metoda jest rzeczywiście bardzo skuteczna.
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a.

Imię i nazwisko: Bujar Pira

b.

Uczelnia wysyłająca: University of Applied Sciences in Ferizaj (Kosowo)

c.

Uczelnia przyjmująca: Wyższa
Szkoła Ekologii i Zarządzania
w Warszawie (Polska)

d.

Czas trwania mobilności:
08.05.2017 - 12.05.2017

e.

Uzyskane dofinansowanie:
1 255 €

f.

Opis mobilności/najważniejsze rezultaty:

Jednym z elementów mobilności, który zwrócił moją szczególną uwagę, były nie tylko treści kształcenia
w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, ale także stosowana metodologia zajęć
i wykorzystywane narzędzia, które mogliśmy zaimplementować w UASF. Najciekawszym elementem
było wykorzystanie warsztatów jako częstej formy uczenia w ramach programów kształcenia.
Warsztaty mają formę bardzo interaktywną i zmuszają do aktywności wszystkich studentów
na zajęciach. Po powrocie do University of Applied Sciences in Ferizaj (Kosowo), ponownie
przyjrzeliśmy się naszym programom nauczania i wprowadziliśmy zajęcia projektowe/warsztatowe w
ramach wielu przedmiotów, w szczególności tych, które dotyczyły kształcenia praktycznego.
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a. Imię i nazwisko: Jan Michałowski
b. Uczelnia wysyłająca: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
w Warszawie (Polska)
c. Uczelnia przyjmująca: Armenian State Pedagogical University
After Khachatur Abovyan (Armenia)
d. Czas trwania mobilności: 02.04.2018 – 06.04.2018
e. Uzyskane dofinansowanie: 1 480 €

f.

Opis mobilności/najważniejsze rezultaty:

W czasie mobilności w ramach programu Erasmus+ w Armenian State Pedagogical University After
Khachatur Abovyan (Armenia) prowadziłem zajęcia z zakresu projektowania graficznego, nowych
mediów i nowych trendów w projektowaniu. To doświadczenie było dla mnie bardzo cenne, miałem
okazję sprawdzić swoje umiejętności prowadzenia zajęć ze studentami w zupełnie innej kulturze
i obcym języku. Wielkim wyzwaniem było zaangażowanie studentów w rozmowę w języku angielskim,
czasem jednak dzięki pośrednictwu tłumacza, studenci wydawali się coraz bardziej otwarci z każdym
dniem i łatwiej brali udział
w dyskusjach.
doświadczenia

Moje
z

mobilności

realizacji
oczywiście

wykroczyły poza te związane
z dydaktyką

i

czasem

spędzonym na Uniwersytecie.
Podczas podróży miałem także
okazję odwiedzić The Mesrop
Mashtots Institute of Ancient
Manuscripts
starożytnych
jedno

z

(instytut
rękopisów)

-

najważniejszych

muzeów na świecie, dokumentujące tworzenie i rozwój alfabetu ormiańskiego, a więc także typografię,
która wywarła na mnie ogromne wrażenie. Moja podróż zaowocowała także poszerzeniem moich
kontaktów akademickich i zawodowych poza Europą. Nadal utrzymuję kontakt z profesorem Taronem
Alexanyanem z Erewania, który zafascynowany Polską i Warszawą planuje odwiedzić Wyższą Szkołę
Ekologii i Zarządzania w Warszawie z serią wykładów w 2019 roku.
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a.

Imię i nazwisko: Roch Forowicz

b. Uczelnia wysyłająca: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie (Polska)
c.

Uczelnia przyjmująca: University of Applied Sciences in Ferizaj (Kosowo)

d. Czas trwania mobilności: 19.02.2018 - 23.02.2018
e.

Uzyskane dofinansowanie: 1 395 €

f.

Opis mobilności/najważniejsze rezultaty:
Mobilność w University of Applied Sciences in
Ferizaj w Kosowie okazała się dla mnie
wyjątkowo

przyjemnym

doświadczeniem.

Uniwersytet jest doskonale przygotowany,
a studenci

są

wyjątkowo

utalentowani

i ambitni. Program mobilności pomógł mi
poprawić moje umiejętności pedagogiczne i poszerzyć moją wiedzę. Udział w mobilności pozwolił
mi także zdobyć nowe doświadczenia i umiejętności. Ponadto praca z zagranicznymi studentami
pomogła mi w opracowaniu nowych metod nauczania. Na pewno mobilność pozwoliła mi
rozwinąć sieć moich profesjonalnych kontaktów i nawiązać nowe możliwości współpracy.

a.

Imię i nazwisko: Dawid Marczak

b. Uczelnia wysyłająca: Wyższa Szkoła Ekologii
i Zarządzania w Warszawie (Polska)

c.

Uczelnia przyjmująca: University of Niš
(Serbia)

d. Czas trwania mobilności: 05.06.2017 09.06.2017

e.

Uzyskane dofinansowanie: 1 395 €

f.

Opis mobilności/najważniejsze rezultaty:

Podczas mobilności w ramach Programu Erasmus+ na University of Niš w południowej Serbii
wymieniłem się wiedzą z zakresu ochrony środowiska i nawiązałem cenne kontakty między oboma
Uniwersytetami oraz omówiłem obszary dalszej współpracy naukowo-badawczej. Udało się również
zorganizować dwie wyprawy naukowe do Sićevačke położonej w pobliżu Nišu Nature Park, położonego
w Suva Planina. Moja mobilność zaowocowała także wspólną publikacją w uznanym serbskim
czasopiśmie naukowym.
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a.

Imię i nazwisko: Zdzisław Trzaska

b. Uczelnia wysyłająca: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie (Polska)
c.

Uczelnia przyjmująca: National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic
Institute” (Ukraina)

d. Czas trwania mobilności: 27.02.2017 - 03.03.2017
e.

Uzyskane dofinansowanie: 1 395 €

f.

Opis mobilności/najważniejsze rezultaty:

Chciałbym podkreślić, że wymiana nauczycieli w ramach Programu Erasmus+ jest bardzo korzystna
dla obu Uczelni Partnerskich. Daje możliwość zapoznania się z osiągnięciami środowisk akademickich
obu Uczelni w zakresie realizacji procesu dydaktycznego, oceny jakości kształcenia oraz nawiązania
bezpośrednich relacji kulturowych. Zakres działań podejmowanych w ramach Programu Erasmus+
powinien być stale poszerzany i powinien dążyć do zwiększenia niezależności studentów w organizacji
spotkań dydaktycznych i działalności badawczej.
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a.

Imię i nazwisko: Sasa Stanković

b. Uczelnia wysyłająca: University of Niš (Serbia)
c.

Uczelnia przyjmująca: Wyższa Szkoła Ekologii
i Zarządzania w Warszawie (Polska)

d. Czas trwania mobilności: 02.06.2018 06.06.2018

e.

Uzyskane dofinansowanie: 1 255 €

f.

Opis mobilności/najważniejsze rezultaty:

Pracuję jako adiunkt na Wydziale Nauk i Matematyki University of Niš. W roku 2017 poznałem w Serbii
Dawida Marczaka pracownika Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, który brał wtedy
udział w mobilności w ramach Programu Erasmus+ i zgodziliśmy się, że powinniśmy kontynuować
naszą współpracę dydaktyczną i badawczą poprzez mój udział w mobilności w WSEiZ.
W Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie prowadziłem dla studentów wykłady, dzięki
którym zdobyłem cenne doświadczenie, ponieważ po raz pierwszy uczestniczyłem w tego rodzaju
programie. Uczestniczyłem także w wykładach i egzaminach prowadzonych przez mojego gospodarza
Dawida Marczaka. Byłem bardzo zadowolony, kiedy podczas moich wykładów otrzymałem pozytywne
opinie od studentów, którzy aktywnie włączali się w prowadzone przeze mnie zajęcia. Moja mobilność
to także bardzo przyjemne doświadczenia we współpracy pracownikami Uczelni. Podsumowując,
chciałbym wspomnieć, że podobała mi się także Warszawa, zwłaszcza jej stara część. Dodatkowo
odwiedziłem Kampinoski Park Narodowy, gdzie miałem okazję podziwiać jego naturalne piękno. Co
więcej, razem z Dawidem Marczakiem, który pracuje również w Parku Narodowym, rozpoczęliśmy
realizację projektu badawczego poświęconego entomofaunie Parków, szczególnie pasożytniczym
osom i zamierzamy opublikować wyniki naszych badań w czasopismach naukowych. Mamy nadzieję,
że będziemy kontynuować wzajemne badania i wzmocnimy więź naukową i przyjacielską.
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a.

Imię i nazwisko: Dejan Vasović

b.

Uczelnia wysyłająca: University of Niš (Serbia)

c.

Uczelnia przyjmująca: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
w Warszawie (Polska)

d.

Czas trwania mobilności: 24.04.2017 – 28.04.2017

e.

Uzyskane dofinansowanie: 1 255 €

f.

Opis mobilności/najważniejsze rezultaty:

Podczas mobilności w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie zrealizowałem 8 godzin zajęć
z zakresu specyfiki zarządzania jakością środowiska i sytuacji kryzysowych, ze szczególnym
uwzględnieniem ról i obowiązków podmiotów międzynarodowych i krajowych w systemie ochrony
środowiska, odpowiednich umów międzynarodowych i istniejących praktyk. W zależności od tematu
w wykładach brali udział studenci z różnych lat studiów, w tym studenci z Indii, Nepalu, Kazachstanu,
Ukrainy, Polski, Hiszpanii, Portugalii i Zimbabwe, co było szczególnym wyzwaniem dla organizowania
wykładów, ale także przyjemnością i wspaniałą możliwością pracy z tak wielonarodową grupą. Podczas
spotkania z pracownikami WSEiZ przedstawiłem strukturę organizacyjną University of Niš
i reprezentowany Wydział Bezpieczeństwa Pracy oraz odbyłem rozmowy na temat możliwości dalszej
współpracy. Ponadto uzgodniono również współpracę z nauczycielami z Armenii, którzy realizowali
program mobilności w tym samym okresie.
W ramach mobilności wizytowałem także
Kampinoski Park Narodowy. Park stanowi
wyjątkowy kompleks krajobrazowy z bogatą
fauną

i

florą,

entomologii
mobilność

i

szczególnie
ornitologii.

przyczyniła

się

w

części

Zrealizowana
do

mojego

osobistego rozwoju zawodowego poprzez
wymianę doświadczeń w dziedzinie ochrony
środowiska w sytuacjach kryzysowych oraz przekazywanie wiedzy na temat rozwoju skutecznych
systemów zarządzania środowiskiem. Natomiast University of Niš odniosła korzyść z mobilności
poprzez zwiększenie zdolności do współpracy na poziomie międzynarodowym w obszarze zarządzania
jakością środowiska (z różnych perspektyw) i możliwe partnerstwo w ramach projektów badawczych,
które przyniosą korzyści obu instytucjom poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń.
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a. Imię i nazwisko: Sergii Denysiuk
b. Uczelnia wysyłająca: National Technical University of Ukraine
“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” (Ukraina)
c. Uczelnia przyjmująca: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
w Warszawie (Polska)
d. Czas trwania mobilności: 15.05.2017 – 19.05.2017
e. Uzyskane dofinansowanie: 1 255 €

a.

Imię i nazwisko: Olexiy Sykhomlynov

b.

Uczelnia

wysyłająca:

Berdyansk

University

of Management and Business (Ukraina)
c.

Uczelnia

przyjmująca:

Wyższa

Szkoła

Ekologii

i Zarządzania w Warszawie (Polska)
d.

Czas trwania mobilności: 27.03.2017 – 31.03.2017

e.

Uzyskane dofinansowanie: 1 255 €

f.

Opis mobilności/najważniejsze rezultaty:

Program mobilności Erasmus+ jest idealną okazją do zdobycia nowego doświadczenia w zakresie
interakcji i nawiązywania kontaktów ze studentami innych krajów. Znajomość faktycznych problemów
młodego pokolenia umożliwia adaptację i modyfikację metod nauczania, a także nawiązanie dialogu
między nauczycielem a studentem. Podczas mojego pobytu w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania
w Warszawie zrealizowałem wykłady z zakresu kultury i zarządzania sztuką. Warto wspomnieć, że
nauka o zarządzaniu funkcjonuje na podstawie zgromadzonej wiedzy z zakresu pracy administracyjnej
w różnych krajach i ramach czasowych. To także teoria i koncepcja ustanawiania związków
przyczynowych, praw, zasad, form, funkcji i metod zarządzania. Zarządzanie kulturą postsowiecką
opiera się na szczególnych doświadczeniach zdobytych w warunkach kryzysu politycznego
i gospodarczego. Poznanie specyfiki kultury zarządzania społeczeństwem posttotalitarnym może być
przydatne dla lepszego zrozumienia uniwersalnych zasad zarządzania.
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Wykłady obejmowały następujące tematy:


sektor społeczno-kulturowy i zarządzanie technologią;



społeczno-kulturowe funkcje zarządzania i techniki zarządzania w sztuce,



planowanie technologii i organizacja działań społeczno-kulturalnych;



problemy efektywności zarządzania w sektorze społeczno-kulturalnym.

Wykłady miały formę dialogu, który pozwolił poznać aktualne
problemy kultury i zarządzania sztuką, które są przedmiotem
zainteresowania europejskiej młodzieży, w szczególności polskich
studentów. Należy zauważyć, że studenci Wyższej Szkoły Ekologii
i Zarządzania w Warszawie uczestniczący w zajęciach to studenci
kierunków

technicznych,

do komunikacji
w Warszawie
i pracownikami

co

dodatkowo

międzykulturowej.
była

komunikacja

administracji.

przyczyniło

Ważnym
z

polskimi

Doświadczenie

się

momentem
nauczycielami
mobilności

w Programie Erasmus+ było tematem licznych dyskusji w grupie
nauczycieli Berdyansk University of Management and Business,
w szczególności proces organizacji procesu edukacyjnego w WSEiZ.
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3. Mobilność pracowników w celach szkoleniowych

a.

Imię i nazwisko: Anahit Yenokyan

b. Uczelnia wysyłająca: Armenian State Pedagogical University After Khachatur Abovyan (Armenia)
c.

Uczelnia przyjmująca: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie (Polska)

d. Czas trwania mobilności: 15.05.2017 – 19.05.2017
e.

Uzyskane dofinansowanie: 1 340 €

f.

Opis mobilności/najważniejsze rezultaty

Udział w szkoleniu organizowanym przez Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie wzbogacił
moją wiedzę na temat organizowania mobilności akademickiej, projektowania programów kształcenia
i specyfiki programów zgodnie z międzynarodowymi standardami. Dzięki mobilności posiadłam
umiejętności, które pomogą mi aktywnie uczestniczyć w realizacji działań wymienionych w strategii
Armenian State Pedagogical University After Khachatur Abovyan. Podczas szkolenia miałem świetną
okazję, aby poznać polską kulturę, tradycje i podnieść moje umiejętności językowe. Ponadto poznałam
innych uczestników mobilności z innych krajów biorących udział w projekcie, a teraz jesteśmy dobrymi
przyjaciółmi i staramy się ze sobą współpracować. Dni mobilności pozostaną w mej pamięci na długo
i są jednymi z najbardziej interesujących w moim życiu.
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a.

Imię i nazwisko: Azem Jashari

b.

Uczelnia wysyłająca: University of Applied Sciences in Ferizaj (Kosowo)

c.

Uczelnia

przyjmująca:

Wyższa

Szkoła

Ekologii

i

Zarządzania

w Warszawie (Polska)
d.

Czas trwania mobilności: 15.05.2017 - 19.05.2017

e.

Uzyskane dofinansowanie: 1 255 €

a.

Imię i nazwisko: Armend Hysa

b.

Uczelnia wysyłająca: University of Applied Sciences in Ferizaj
(Kosowo)

c.

Uczelnia przyjmująca: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
w Warszawie (Polska)

f.

d.

Czas trwania mobilności: 15.05.2017 - 19.05.2017

e.

Uzyskane dofinansowanie: 1 255 €

Opis mobilności/najważniejsze rezultaty:

W ramach mobilności uczestniczyliśmy w szkoleniu zorganizowanym w ramach Staff Week w Wyższej
Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Spotkanie zostało zorganizowane na najwyższym poziomie,
prowadzący spotkania byli bardzo dobrze przygotowani, zaangażowani oraz otwarci na uczestników
i ich zainteresowania. Tematy poruszane podczas Staff Week pozwoliły na przeanalizowanie
i omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich
i organizacji edukacji, w tym w University of Applied Sciences in Ferizaj.

Wraz z innymi uczestnikami wymieniliśmy się doświadczeniami w zakresie obsługi studentów oraz
zadań i obowiązków pracowników administracji. Podczas Staff Week zapoznaliśmy się także
z systemami edukacji w Polsce i innych krajach uczestniczących. Doświadczenia te pozytywnie wpłynęły
na naszą pracę, w której zaczęliśmy wykorzystywać doświadczenia zdobyte podczas szkolenia.
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a. Imię i nazwisko: Danica Dobrosavljević
b. Uczelnia wysyłająca: University of Niš (Serbia)
c. Uczelnia przyjmująca: Wyższa Szkoła Ekologii
i Zarządzania w Warszawie (Polska)
d. Czas trwania mobilności: 15.05.2017 – 19.05.2017
e. Uzyskane dofiniansowanie: 1 255 €

f. Opis mobilności/najważniejsze rezultaty:
Głównym

celem

mobilności

było

nawiązanie

kontaktów z kolegami pracującymi w tym samym
obszarze administracji uczelni oraz zapoznanie się z działalnością Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania
w Warszawie. Podczas Staff Week przeprowadzono liczne dyskusje i podjęto przygotowania do dalszej
współpracy w ramach programu Erasmus+, a także dyskutowano nad innymi formami współpracy
międzynarodowej i rozwijaniu międzynarodowych sieci akademickich. Cennym elementem Staff Week
było promowanie i wspieranie międzykulturowego zrozumienia poprzez współpracę. Uczestnicząc w
mobilności zdobyłam wiedzę na podstawie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z Uczelni
Partnerskich oraz udoskonaliłam umiejętności wymagane do mojej obecnej pracy (kadra
administracyjna uczelni/wydziału). Wzmocniłam także kontakty z WSEiZ oraz jej pracownikami, co
będzie służyło zacieśnieniu współpracy. Współpracę między naszymi dwiema Uczelniami oceniam jako
bardzo dobrą i jestem pewna, że będziemy mieć szansę na jej rozwój i poszerzenie w przyszłości.

2016-1-PL01-KA107-025662

37

a.

Imię i nazwisko: Yuliia Charnetska

b.

Uczelnia wysyłająca: National Technical University of Ukraine “Igor
Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” (Ukraina)

c.

Uczelnia przyjmująca: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
w Warszawie (Polska)

d.

Czas trwania mobilności: 15.05.2017 – 19.05.2017

e.

Uzyskane dofinansowanie: 1 255 €

f.

Opis mobilności/najważniejsze rezultaty:

Głównym celem mobilności było stworzenie sieci pomiędzy dwiema instytucjami edukacyjnymi,
a mianowicie Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania w Warszawie oraz Instytutem Oszczędzania Energii
i Zarządzania Energią w National Technical University of Ukraine „Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic
Institute”, w celu dalszej realizacji na szeroką skalę Programu Erasmus+. Istnieje dobra podstawa
do osiągnięcia postępu w międzyregionalnym dialogu edukacyjnym pomiędzy polskimi i ukraińskimi
instytucjami. Obie instytucje zaangażowane w mobilność mają podobne programy studiów. Instytut
Oszczędności Energii i Zarządzania Energią kształci ponad 1000 specjalistów w zakresie elektryki i paliw
energetycznych, budownictwa i ochrony środowiska. Absolwenci są w stanie opracowywać,
projektować i obsługiwać systemy energetyczne oraz tworzyć nowoczesne energooszczędne systemy
przyjaznego dla środowiska zarządzania energią. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
również oferuje studentom podobne możliwości kształcenia w zakresie: „Energooszczędnych
technologii w budownictwie" oraz „Odnawialnych źródeł energii, gospodarki wodnej i gospodarowania
odpadami".
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a.

Imię i nazwisko: Alona Yevdokymova

b.

Uczelnia wysyłająca: Sumy State University (Ukraine)

c.

Uczelnia przyjmująca: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
(Polska)

d.

Czas trwania mobilności: 15.05.2017 – 19.05.2017

e.

Uzyskane dofinansowanie: 1 255 €

a.

Imię i nazwisko: Natalia Sokolova

b.

Uczelnia wysyłająca: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
w Warszawie (Polska)

c.

Uczelnia przyjmująca: Shakarim State University of Semey
(Kazachstan)

d.

Czas trwania mobilności: 04.06.2018 – 08.06.2018

e.

Uzyskane dofinansowanie: 1 940 €

f.

Opis mobilności/najważniejsze rezultaty:

Podczas mojej mobilności w Shakarim State University of Semey spotkałam się z przedstawicielami ich
Działu Współpracy Międzynarodowej, poznałam infrastrukturę Uczelni, a także miałam okazję
obserwować, jak przebiega proces rekrutacji studentów na kierunki prowadzone w języku angielskim.
Podczas spotkań z przedstawicielami Uczelni, przedstawiłam innowacyjne rozwiązania informatyczne,
które moja Uczelnia od dawna wykorzystuje do rekrutacji kandydatów z zagranicy. Wizyta była
wyjątkową okazją do podniesienia moich umiejętności miękkich, takich jak komunikowanie się
w językach obcych i prowadzenie prezentacji dla dużej publiczności. Co więcej, wzmocnienie
współpracy z przedstawicielami Shakarim State University of Semey powinno w przyszłości
doprowadzić do zwiększenia liczby kandydatów na studia z Kazachstanu na moim uniwersytecie.
Polecam wyjazd do Kazachstanu wszystkim,
którzy lubią podróżować na duże odległości
i nie boją się różnorodności. Podczas pobytu
w Kazachstanie można łatwo poczuć, jak
różne kultury wpływają na codzienne życie,
a architektura

byłego

ZSRR,

spleciona

z azjatycką, jest swoista atrakcją. Taka podróż
jest obowiązkowa także dla prawdziwych
smakoszy. W Kazachstanie na talerzach
znajdziecie niemal wszystko, czego pragniecie.
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a. Imię i nazwisko: Justyna Kłys
b. Uczelnia wysyłająca: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie (Polska)
c. Uczelnia przyjmująca: University of Applied Sciences in Ferizaj (Kosowo)
d. Czas trwania mobilności: 02.07.2018 – 06.07.2018
e. Uzyskane dofinansowanie: 1 395 €
f. Opis

mobilności/najważniejsze

rezultaty:
Byłam

zachwycona

powitaniem,

gościnnością i organizacją mojej mobilności
w University of Applied Sciences in Ferizaj
(Kosowo). Była to wspaniała okazja do
bliższego poznania władz i pracowników
Uczelni Partnerskiej, zapoznania się ze
strukturą

instytucji,

a także

systemem

szkolnictwa wyższego, w tym zasadami finansowania działalności uniwersytetów w Kosowie. Podczas
mobilności intensywnie wymienialiśmy się doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie:


organizacji edukacji,



stosowanych metod i narzędzi edukacyjnych,



zasad akredytacji i systemów zapewnienia jakości kształcenia, które funkcjonują na obu naszych
Uczelniach,



zasad i form współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi.
Przeanalizowaliśmy

także

pogłębienia

zacieśnienia

oraz

kierunki

i

idee

współpracy

między naszymi Uczelniami, a także omówiliśmy
priorytety współpracy. Mam nadzieję, że
przyczyni się to do poprawy jakości mobilności
i zwiększenia liczby mobilności studentów oraz
pracowników między WSEiZ i University of
Applied Sciences in Ferizaj. Dzięki tej mobilności
miałam także okazję poszerzyć swoją wiedzę
o sprawach społecznych i kulturalnych Kosowa, nawiązać nowe kontakty oraz poszerzyć moją sieć
kontaktów zawodowych, a także poprawić umiejętności językowe. Bez wątpienia ta mobilność była
wspaniałym doświadczeniem, które mocno wpłynęło na moją satysfakcję z pracy i polecam ten rodzaj
aktywności zawodowej wszystkim!

2016-1-PL01-KA107-025662

40

a. Imię i nazwisko: Elżbieta Bronakowska
b. Uczelnia wysyłająca: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie (Polska)
c. Uczelnia przyjmująca: University of Niš (Serbia)
d. Czas trwania mobilności: 07.05.2018 – 11.05.2018
e. Uzyskane dofinansowanie: 1 395 €
f. Opis mobilności/najważniejsze rezultaty:
Miałem wspaniałą możliwość wzięcia udziału w szkoleniu
dla pracowników administracyjnych w ramach projektu
realizowanego z uczelniami z krajów partnerskich.
Szkolenie odbyło się na University of Niš, w trzecim co
do wielkości mieście w Serbii. Podczas mobilności brałam
udział w rozmowach nie tylko z pracownikami naukowodydaktycznymi Uniwersytetu, ale także z personelem
administracyjnym, mogłam bliżej przyjrzeć się ich pracy,
poznać największe wyzwania i uzyskać świetne porady od
osób pracujących na podobnym stanowisku w innym kraju. Wymieniłam się także najlepszymi
praktykami i doświadczeniami, poznałam sposób działania systemu informatycznego służącego
do obsługi studentów, a także dowiedziałam się jak przebiega proces rekrutacji. Ostatniego dnia mojej
mobilności jeden z pracowników zabrał mnie na krótką, ale bardzo przyjemną wycieczkę po Niszu. Nie
ma lepszego sposobu na poznanie kultury
i historii miasta niż zwiedzanie go pod opieką
mieszkańca. Mobilność uważam za bardzo
owocną,

zdecydowanie

przyczyniła

się

do poprawy moich umiejętności językowych,
ponieważ wszystkie spotkania odbywały się
w języku angielskim lub rosyjskim. Szkolenie
umożliwiło nam także dyskusję na temat
najważniejszych kwestii związanych z pracą
administracyjną na uniwersytecie, wymianę
doświadczeń i pomogło w lepszym zrozumieniu historii i kultury tego wspaniałego kraju. Istnieje
oczywiście wiele innych pozytywnych aspektów mobilności, ale dla mnie najważniejsze jest to, że
wzmocniło moje ambicje i motywację do osiągnięcia najlepszej możliwej jakości wykonywanych zadań
i usług oraz motywację do doskonalenia moich umiejętności językowych.
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