Deklaracja polityki w ramach programu Erasmus+ dla Wyższej Szkoły
Handlowej w Radomiu
Część I – strategie, cele, priorytety
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu jest szkołą prywatną zlokalizowaną w Polsce, która
umożliwia studiowanie takich kierunków jak: ekonomia, informatyka, czy kierunki z zakresu
nauk humanistycznych. Przez ostatnie kilka lat Wyższa Szkoła Handlowa bierze czynny
udział w wymianach międzynarodowych, jak również współpracuje z innymi uczelniami. Od
2004 roku realizowanymi programami międzynarodowymi są: Program Sokrates-Erasmus i
Leonardo da Vinci, które stały się podstawą współpracy międzynarodowej. Badania
prowadzone wspólnie z zagranicznymi uczelniami partnerskimi realizowane w ramach
dwustronnej umowy stanowią istotną część działalności naukowej Wyższej Szkoły
Handlowej.
Biorąc pod uwagę wytyczne zawarte w Deklaracji Bolońskiej, Deklaracji Lizbońskiej i
Programie Rozwoju Zawodowego, naszym celem jest przekształcanie Uni Europejskiej w
społeczeństwo, które tworzą obywatele posiadający wszechstronną wiedzę, społeczeństwo o
stałym wzroście gospodarczym, zatrudnienia i spójności w najbliższych latach.
W celu pogłębiania internacjonalizacji edukacji stawiamy sobie następujące cele:
- coroczny wzrost w wymianie studentów i pracowników
- dążenie do równowagi międzynarodowej wymiany studentów i pracowników z zagranicy w
związku z wymianą narodową
- wzrost różnorodności i poziomu kształcenia języków obcych wśród studentów i
pracowników
- poprawa jakości usług oferowanych studentom zagranicznym (tj. rozszerzenie katalogu
kierunków i przedmiotów prowadzonych w języku angielskim, udział polskich studentów w
procesach adaptacyjnych studentów zagranicznych
- dostosowanie ofert edukacyjnej do zmieniającego się rynku pracy
- następujące monitorowanie realizacji Programu Rozwoju Zawodowego w Wyższej Szkole
Handlowej w celu dokonania nieuniknionych zmian jeśli chodzi o priorytety Programu
Erasmus
- wspieranie rozwoju partnerstwa między różnymi sektorami edukacji (tj. sektorami
Szkolnictwa Wyższego, kształcenia zawodowego i osób dorosłych) oraz podejmowanie
działań dostosowanych do potrzeb tych sektorów
- połączenie zagranicznej wymiany studenckiej z kształceniem zawodowym
- współpraca z różnymi instytucjami
- zawieranie i poszerzanie współpracy z zagranicznymi szkołami wyższymi w celu wzajemnej
realizacji projektów wielostronnych i sieci tematycznych, opartych na transferze innowacji i
projektów badawczych, wspólne tworzenie programów studiów i wydawanie podwójnych
dyplomów
- tworzenie jasnych i nieskomplikowanych procedur administracyjnych przez Wyższą Szkołę
Handlową pozwalających na poprawę standardów wymiany studentów w ramach Programu
Rozwoju Zawodowego

- uświadamianie znaczenia różnorodności kulturowej i językowej, jak również konieczności
zwalczania rasizmu, uprzedzeń i ksenofobii
- promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz przyczynianie się do zwalczanie wszelkich
form dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd,
niepełnosprawność, wiek, lub orientację seksualną
- zapewnienie wsparcia studentom niepełnosprawnym w wyniku działań podjętych przez
rzecznika studentów niepełnosprawnych mianowanego przez Wyższą Szkołę Handlową
poprzez przyznanie im dodatkowych stypendiów
- dążenie do promocji i realizacji celów Programów Rozwoju Zawodowego tj. Comenius,
Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundvig, Jean Monnet
Część II – Wysoka jakość pełnionych zadań akademickich
Aby zapewnić wysoką jakość wymiany studenckiej i kadry nauczycielskiej Wyższa Szkoła
Handlowa podejmuje następujące działania:
-szczegółowe i niezawodne gromadzenie informacji na temat możliwości i organizacji
wymian międzynarodowych
- ustalenie jednoznacznych kryteriów dla uczniów i nauczycieli chcących wziąć udział w
wyminie międzynarodowej
- zapewnienie kulturowych i języków szkoleń dla studentów i nauczycieli biorących udział w
wymianie
- zapewnienie otrzymania zaliczeń przez studentów dla poszczególnych programów studiów
wykonanych w partnerskiej szkole wyższej na podstawie Porozumienia o programie zajęć i
wykazie zaliczeń
- wdrażanie i monitoring punktów ECTS zdobywanych na różnych kierunkach i przedmiotach
- zapewnienie jednolitego programu studiów w odniesieniu do standardów nauczania na
danym kierunku, przygotowując Porozumienie w sprawie kształcenia
- zapewnienie przedłużenia pobytów dla studentów z zagranicy w czasie całego pobytu w
Akademii, zapewnienie pomocy w znalezieniu zakwaterowania, organizacji imprez
kulturalnych, wyjazdów integracyjnych, zapewnienie pomocy w załatwianiu wszelkich
formalności
- zapewnienie kompetentnej kadry dydaktycznej
- tworzenie struktur i wyznaczenie personelu odpowiedzialnego za świadczenie usług
administracyjnych na wszystkich szczeblach przede wszystkim dotyczących wykorzystania
dotacji wspólnotowej
- zapewnienie, że studenci korzystający z wymiany międzynarodowej zachowują prawa
obowiązujące w Polsce (płatności stypendiów i dofinansować)
- równe traktowanie uczniów Polskich i zagranicznych
- monitoring miejsc szkoleniowych oraz zapewnienie odpowiednich warunków do
studiowania studentom przyjeżdżającym na naszą uczelnię
- zapewnienie otrzymania pozytywnej oceny wymian studenckich oraz wdrożonych
rozwiązań, które ułatwią innym studentom w wyborze naszej uczelni
III część – Zasady akceptacji studentów chcących skorzystać z programu wymiany i
praktyk międzynarodowych
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu kładzie nacisk na to by studenci chcący studiować w
naszej instytucji w ramach Programu Erasmus posiadali wiedzę nerytyczną, jak również
umiejętności praktyczne. Dlatego też, program studiów przewiduje zajęcia warsztatowe,

które są uzupełnione o staż zawodowy. Każdy student Wyższej Szkoły Handlowej jest
zobligowany do odbycia praktyk zawodowych w kraju, bądź zagranica (w ramach programu
Leonardo da Vinci). Jest to zatem wspaniała okazja do zapoznania się przez studentów z
realiami gospodarki krajów partnerskich oraz zasad regulujących funkcjonowanie
zagranicznych podmiotów gospodarczych.
Podczas praktyk zagranicznych studenci zdobywają cenne doświadczenie, które ma na celu
pomóc im w uzyskaniu atrakcyjnego zatrudnienia w przyszłości. Ponadto, studenci mają
okazję by podszkolić umiejętności językowe, jak również nawiązać nowe przyjaźnie i relacje
z osobami innych krajów.
Miejsce szkolenia i praktyk zależy w dużej mierze od kierunku studiów, który został wybrany
przez każdego studenta. Podczas szkolenia osoby zdobywają wiedzę i umiejętności, które
wcześniej zostały uzgodnione na podstawie indywidualnego planu szkolenia.
Studenci odbędą praktyki w wybranych placówkach. Nasza uczelnia bierze odpowiedzialność
za zapewnienie danego stanowiska stażowego w imieniu studentów. Rekrutacja studentów na
kształcenie z zagranicą odbywa się na podstawie wyników uczniów i ich umiejętności
językowych. Indywidualny program szkolenia jest ustanowiony przed rozpoczęciem
szkolenia i musi być zgodny z głównym kierunkiem studenta oraz zaakceptowany przez
koordynatora zajmującego się praktykami studenckimi. Nasza uczelnia zapewnia studentom
przygotowanie kulturowe i językowe przed odbyciem stażu. Następnym krokiem jest
podpisanie trójstronnego porozumienia pomiędzy studentem, uczelnią i daną firmą, bądź
instytucją. Umowa stanowi obowiązki, uprawnienia pomiędzy dwoma stronami, metodę
ewaluacji praktyki odbytej przez studenta, jak również rozpoznanie zdobytych kwalifikacji.
Podczas odbywania praktyk, studenci przesyłają sprawozdanie z odbywanego
szkolenia/praktyk do osoby koordynującej praktykami w swoim kraju, która regularnie
kontaktuje się z osoba koordynującą praktykami w wybranej instytucji. Oprócz osób
koordynujących praktykami, uczelnia wyznacza dodatkowych opiekunów, którzy czuwają
nad sprawny przebiegiem stażu. Po zakończeniu szkolenia, student jest zobowiązany do
przedstawienia końcowego raportu, wraz z pozytywną opinia pracodawcy. Przedstawienie
tych dokumentów jest niezbędne do zaliczenia stażu zawodowego. Wyższa Szkoła Handlowa
planuje stworzyć proces certyfikacji umożliwiający uzyskanie odpowiednich certyfikatów
dokumentujących osiągnięcia uczniów i czas trwania stażu. Ponadto, będzie możliwość
łączenia wymiany międzystudenckiej z praktykami zagranicznymi. Czas trwania praktyk nie
może jednak być krótszy niż 3 miesiące.

