DEKLARACJA POLITYKI ERASMUSA

Uniwersytet Rzeszowski z prawie 25.000 studentów i 11 wydziałami jest największym
Uniwersytetem w południowo-wschodniej Polsce. Uniwersytet Rzeszowski kontynuuje
rozwój współpracy międzynarodowej z instytucjami w Europie i poza Europą. Priorytetem
Uniwersytetu Rzeszowskiego jest stanie się jednym z najwaŜniejszych ośrodków
akademickich na świecie, co zostanie osiągnięte poprzez:
1. Zwiększenie liczby nowych partnerów chętnych do współpracy z Uniwersytetem
2. Udoskonalenie zasad uznawania stopni i punktów uzyskanych za granicą.
3. Zachęcanie studentów i pracowników do uczestnictwa w Programie „Uczenie się
przez całe Ŝycie”.
4. ZaangaŜowanie nie-akademickiej kadry w wyjazdy zagraniczne.
5. Organizowanie
specjalnego
przygotowania
językowego
dla
studentów
wyjeŜdŜających
6. Zwiększanie liczby zajęć w językach obcych na wszystkich kierunkach studiów
7. Stworzenie oddziału Erasmus Student Network, w celu pomocy zagranicznym
studentom w zaaklimatyzowaniu się w nowym kraju.
8. Przygotowanie
cyklu
wykładów,
przeprowadzanych
przez
nauczycieli
z uniwersytetów partnerskich, ściśle związanych z ustalonym programem studiów.
9. Rozszerzenie księgozbioru literatury obcojęzycznej w bibliotece.
10. Organizowanie kursu języka polskiego dla przyjeŜdŜających studentów
11. Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej
12. Wprowadzenie całego toku studiów w języku angielskim na róŜnych wydziałach dla
studentów polskich i zagranicznych.
13. Uczestniczenie w projektach wielostronnych oraz sieciach tematycznych.
14. Uczestniczenie w projektach związanych ze zintegrowanym programem studiów
i projektach prowadzących do podwójnych i wspólnych dyplomów.
15. Promowanie działalności Uniwersytetu na arenie międzynarodowej wśród przyszłych
studentów.
Uniwersytet Rzeszowski zamierza zapewnić wysoką jakość mobilności studentów
i nauczycieli oraz w projektów międzynarodowych poprzez wprowadzenie w Ŝycie kaŜdego
wymienionego wyŜej celu.
Regularne kontakty z lokalnymi mediami będą skutkowały w wyŜszym poziomie wiedzy
społeczeństwa na temat aktywności Uniwersytetu na arenie międzynarodowej. Gazeta
Uniwersytecka jest dobrym źródłem informacji o mobilności studentów i nauczycieli. Media
będą informowane o znaczeniu Karty Erasmusa dla Uniwersytetu i rozwoju jego współpracy
międzynarodowej. Karta Erasmusa i Polityka Erasmusa (EPS) będą opublikowane w Gazecie
Uniwersyteckiej oraz na stronie internetowej.
Uniwersytet Rzeszowski respektuje zasady niedyskryminacji. Zarówno przyjeŜdŜający jak
i wyjeŜdŜający studenci i nauczyciele są traktowani na równi bez względu na płeć, wiek, rasę
itd. Uniwersytet Rzeszowski chce być miejscem, w którym kaŜdy student i nauczyciel, bez
względu na swoje pochodzenie i narodowość czuje się częścią wielkiego społeczeństwa
europejskiego.
Uniwersytet dokłada wszelkich starań, aby polepszyć moŜliwości studiowania studentów
niepełnosprawnych. Liczba budynków ze specjalnymi udogodnieniami stale wzrasta.
W przyszłości niepełnosprawni studenci i nauczyciele przyjeŜdŜający do Uniwersytetu będą
mieli więcej moŜliwości uczestniczenia w Ŝyciu codziennym Uniwersytetu. Uniwersytet robi
wszystko, aby stać się nowoczesnym i atrakcyjnym centrum akademickim w Europie,

w którym respektowane są zasady swobodnej wymiany myśli, wolnej wypowiedzi, równości
praw bez względy na punkt widzenia czy religię.

II
Uniwersytet Rzeszowski kontynuuje proces osiągania najwyŜszych standardów nauczania,
a takŜe najwyŜszej jakości działań związanych z mobilnością. Uniwersytet wprowadził
w Ŝycie European Credit Transfer System dla wszystkich przedmiotów. System ten,
stosowany równolegle z lokalnymi stopniami, zachęca studentów do podjęcia studiów za
granicą.
Uniwersytet oferuje wiele przedmiotów prowadzonych w języku angielskim dla studentów
przyjeŜdŜających. Cykliczne zajęcia z nauczycielami z uczelni partnerskich wzbogacą
wykłady i wiedzę studentów.
Informacja o programach studiów będzie dostarczana studentom przez dziekanaty oraz
uniwersytecką stronę internetową zarówno w języku polskim jak i angielskim.
Pracownicy Uniwersytetu informują studentów o szerokich moŜliwościach studiowania za
granicą. Wszystkie informacje są łatwo dostępne na stronach internetowych Uniwersytetu.
Studentom doradza się jaki wybrać uniwersytet zgodnie z umiejętnościami językowymi oraz
ich zainteresowaniami.
Uniwersytet jest otwarty na rozwój nowych kontaktów międzynarodowych nawiązywanych
przez nauczycieli oraz studentów, którzy na własną rękę znajdują skłonne do współpracy
uniwersytety i przedsiębiorstwa. Ich aktywność w tej dziedzinie ma pozytywny wpływ na
cały Uniwersytet w jego długoterminowym rozwoju.
PrzyjeŜdŜający studenci informowani o programie studiów oraz punktach ECTS. Mają oni
swojego studenta-wolontariusza, który opiekuje się nimi podczas ich pierwszych kroków
w mieście i Uniwersytecie. Studenci są zakwaterowani w nowo wyremontowanych
akademikach z dostępem do internetu. Studenci mogą przygotowywać posiłki we własnym
zakresie, mogą teŜ korzystać z jednego z barów uniwersyteckich. Nowa, dobrze wyposaŜona
biblioteka jest dostępna dla studentów i nauczycieli. Uniwersytet zapewnia kurs języka
polskiego przyjeŜdŜającym studentom.
Nauczyciele pragnący uczestniczyć w LLP otrzymają w Dziale Współpracy z Zagranicą
pomoc niezbędną do przygotowania wizyty w uczelni partnerskiej. Potwierdzenie pobytu
nauczyciela za granicą będzie bardzo waŜnym dowodem zdobytego doświadczenia,
pomocnym w przyszłej karierze zawodowej.
III
Uniwersytet Rzeszowski posiada doświadczenie w organizowaniu praktyk dla studentów
zarówno w Polsce jak i w innych krajach. Satysfakcja studentów z praktyk zachęca
Uniwersytet do dalszego rozwoju takiej formy aktywności, szczególnie z partnerami za
granicą.
MoŜliwość odbycia praktyk za granicą jest szeroko rozpowszechniana wśród studentów
Uniwersytetu. Program praktyk przygotowywany dla studenta przed rozpoczęciem praktyki
jest jedną z części umowy podpisanej przez niego, przedsiębiorstwo przyjmujące oraz
Uniwersytet. Program praktyk jest przygotowywany przez nauczyciela, odpowiedzialnego za
praktyki, w porozumieniu ze studentem i przedsiębiorstwem. Program praktyk musi być ściśle
związany z kierunkiem studiów studenta, jego kompetencjami i profilem przedsiębiorstwa.
Stały kontakt z przedsiębiorstwem, które oferuje praktyki dla studentów daje moŜliwość
spełnienia wymagań, jakie stoją przed przedsiębiorstwem czy Uniwersytetem. Umowa
określa szczegółowo wszystkie prawa i obowiązki stron. Studenci zakwalifikowani do
wyjazdu za granicę uczestniczą w przygotowaniu zawodowym i językowym.

Praktyki, traktowane jako wprowadzenie wiedzy teoretycznej do praktyki, mogą być częścią
obowiązkowego programu studiów, jak teŜ dodatkową częścią studiów, która pomoŜe
studentom w ich przyszłej karierze. Czas praktyk jest w pełni uznawany przez władze
wydziału i uwzględniany w suplemencie do dyplomu. KaŜdy student otrzymuje certyfikat,
który potwierdza jego uczestnictwo w praktykach i wykonywane obowiązki. Studenci są
zobligowani do napisania raportu z praktyk, opisując zdobyte doświadczenie i współpracę
z przedsiębiorstwem.
Podczas 3-miesięcznych praktyk studenci są w stałym kontakcie z koordynatorem projektu
oraz koordynatorem wydziałowym, w celu monitorowania postępów w praktykach czy
dokonania ewentualnych zmian w programie, itp.
Uniwersytet planuje zorganizowanie wizyt w partnerskich przedsiębiorstwach, aby ocenić
osiągnięcia studentów i realizację warunków umowy.

