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  Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie jest niepubliczną 

instytucją szkolnictwa wyższego aktywnie zaangażowaną w działania 

finansowane przez Unię Europejską. 

 

  Naszym celem jest udział oraz zwiększanie zaangażowania w programie 

Erasmus+ w latach 2021-2027. Dzięki posiadaniu karty ECHE będziemy mogli 

zacieśnić dotychczasową współpracę międzynarodową, jak i nawiązać nową 

współpracy w ramach w ramach Akcji KA1 - mobilność edukacyjna. Pragniemy 

korzystać z możliwości, jakie daje mobilność studentów na studia  

i na praktyki oraz mobilność kadry dydaktycznej i personelu administracyjnego 

w celach szkoleniowych. Jesteśmy świadomi, że studenci będą mogli korzystać 

zarówno z mobilności długoterminowych, jak i krótkoterminowych, które mogą 

być połączone z częścią wirtualną. 

 

  Zgodnie ze swoją misją jesteśmy Uczelnią przyjazną dla studenta i troszcząca 

się o jego wszechstronny rozwój oraz wspierającą rozwój kadry, dbającą  

o jakość nauczania i zorientowaną na potrzeby rynku. Uczestnicząc w Programie 

Erasmus+ spodziewamy się wzmocnić nasz międzynarodowy profil, zarówno 

pod względem ilościowym, jak i jakościowym. 

 

  Nasza misja jest w pełni zgodna z wartościami wyrażonymi w Karcie 

Erasmusa dla szkolnictwa wyższego ECHE, a jej postanowienia są 

przestrzegane we wszystkich aspektach naszej pracy, ponieważ stanowią one 

integralny element naszej polityki. 

 

  Uczelnia realizując zasadę równych szans promuje ideę kształcenia każdego 

bez względu na płeć, religię, rasę i niepełnosprawność. Wymiana studentów jest 

istotną częścią transferu wiedzy. Aktywnie zachęcamy naszych studentów do 

spędzania czasu za granicą w ramach programu Erasmus+, zapewniamy 



 

 

uznawanie kwalifikacji zdobytych za granicą podczas studiów i szkoleń, 

promujemy wśród naszych uczniów naukę angielskiego oprócz ich języka 

ojczystego; poprzez różnorodne programy wsparcia (m. in. stypendia) dążymy 

do umożliwienia dostępu do wysokiej jakości edukacji oferowanej przez nasz 

uniwersytet, niezależnie od pochodzenia społeczno-ekonomicznego naszych 

studentów. 

 

  We wszystkich naszych akademickich wysiłkach i codziennej pracy na naszym 

uniwersytecie prezentujemy silne poczucie naszej europejskiej tożsamości 

europejskiego dziedzictwa kulturowego i jego różnorodności oraz stale 

promujemy te wartości wśród studentów. Zauważamy, że studenci zagraniczni 

przyjeżdżający do MANS w ramach Programu dobrze integrują się z naszymi 

studentami, co kształtuje ich postawy i przekłada się na ich tolerancję, otwartość 

oraz świadomość międzykulturową i międzynarodową. 
 

* 
 

  Celami strategicznymi Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych  

w Warszawie jest zapewnienie najwyższej jakości kształcenia w zmieniającym 

się technologicznie otoczeniu, wzmacnianie potencjału i pozycji kadry naukowej 

poprzez udział w międzynarodowych konferencjach, seminariach i szkoleniach, 

zwiększenie mobilności międzynarodowej kadry i studentów, współpracę  

z międzynarodowym otoczeniem społeczno–gospodarczym oraz wzmocnienie 

potencjału organizacyjnego uczelni poprzez rozbudowywanie zaplecza 

badawczego i dydaktycznego. 

 

  W tej chwili, w ramach Programu Erasmus+ współpracujemy z 15 uczelniami 

w 10 krajach programu. Przyznawanie karty ECHE na lata 2021-2027 zwiększy 

nasze szanse na rozszerzenie współpracy z atrakcyjnymi uczelniami 

partnerskimi czy międzynarodowymi ośrodkami naukowymi oraz przyczyni się 

do podniesienia naszego prestiżu i atrakcyjności na krajowym  

i międzynarodowym rynku edukacyjnym. 

   

  Uznajemy znaczenie współpracy międzynarodowej. W dobie technologii 

wiedza rozwija się w niezwykle szybkim tempie, co sprawia, że współpraca 

międzynarodowa i nauka są niezbędne, aby nadążyć za światem. Naszym 

priorytetem jest promowanie i wspieranie międzynarodowej mobilności 

edukacyjnej studentów i pracowników w celu zwiększenia ich liczebności. Do 



 

 

tej pory program Erasmus LLP pomógł nam podwoić średnią roczną liczbę 

zagranicznych uczestników odwiedzających naszą uczelnię w ostatnich latach, 

tj. studentów z 10 do 20, kadry naukowej z 3 do 6, a pracowników 

administracyjnych z 1 do 5. 

 

  Nasza strategia obejmuje ciągłe wysiłki na rzecz zwiększenia zarówno ilości 

studentów zagranicznych, jak i naszej obecności na arenie międzynarodowej, 

przy jednoczesnym zwiększeniu mobilności studentów i pracowników oraz 

współpracy z innymi instytucjami szkolnictwa wyższego dzięki udziałowi  

w programu Erasmus+. 

 

  Promujemy i wspieramy Erasmus+ oraz aktywnie zachęcamy studentów  

i pracowników do udziału w programie, co przekłada się na: wzrost kompetencji 

uczestników, wyższą, jakość programów nauczania i studiów, wzrost liczby 

publikacji międzynarodowych autorstwa naszych pracowników. 

 

  Udział Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie w KA1 ma 

duże znaczenie pod względem modernizacji i internacjonalizacji naszej uczelni, 

ponieważ oczekujemy, że nasi studenci będą się rozwijać w ramach swojego 

kierunku studiów i poszerzać swoje horyzonty: akademickie i kulturowe. Dzięki 

mobilności pracowników nasza kadra akademicka jest w stanie ustanowić 

podstawy dalszej współpracy międzynarodowej, a zwłaszcza podwójnego 

dyplomu. 

 

  Mobilność kadry wyjeżdżającej, zwłaszcza dydaktycznej, będzie nadal 

stymulować profesjonalizm wykładowców oraz będzie mieć istotne znaczenie w 

unowocześnianiu i internacjonalizacji naszej oferty edukacyjnej. Naszym celem 

na lata 2021-2027 jest kontynuacja i wzmocnienie tego procesu, w tym transfer 

wiedzy oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z naszymi partnerami,  

w celu uzyskania długoterminowych korzyści. 

 

Cele, które obraliśmy przedstawiają się następująco na osi czasu: 

 

 2021-2022 – Odnowienie istniejących umów, zawarcie nowych umów, 

znalezienie nowych partnerów, zwiększenie liczby studentów 

korzystających z blended mobility. Z powodu COVID-19 w 2021 r. 



 

 

zmniejszyła się liczba międzynarodowych mobilności, a zatem naszym 

celem będzie nadrobienie zaległych mobilności w 2022 r. 

 

 2023–2025 śródokresowa ocena celów, zawarcie nowych umów, 

zwiększenie liczby wyjeżdżających i przyjeżdżających studentów  

i pracowników. 

 

 2026-2027 zawarcie nowych umów, zwiększenie liczby wyjeżdżających  

i przyjeżdżających studentów i pracowników. 

 

  Aby osiągnąć powyższe cele, uważamy stały udział w programie Erasmus+  

w latach 2021–2027 za kluczowy dla umiędzynarodowienia naszej instytucji. 

Kryzys spowodowany pandemią wirusa COVID-19 wymusił rozwój rozwiązań 

cyfrowych dla edukacji, które będą rozwijane w nadchodzących latach  

w MANS, tym samym umożliwiając wszystkim naszym studentom  

i pracownikom udział w różnego rodzaju działaniach międzynarodowych. 

 

  Cyfryzacja procesów związanych z udziałem w programie Erasmus+ jest 

ważnym aspektem, ułatwiającym osiągnięcie ambitnych celów wyznaczonych 

przez inicjatywę „Erasmus bez papieru” (EWP). Naszym celem jest pełna 

cyfryzacja procesu aplikacyjnego tak, aby uczestnicy mogli zgłosić się do 

Programu online. Wdrożymy narzędzia „Erasmus Without Paper”, co 

usprawnieni procesy administracyjne związane z procesem mobilności. Proces 

digitalizacji i bezpapierowego obiegu dokumentów jest dodatkowo pozytywnym 

rozwiązaniem dla proekologicznej działalności na rzecz ochrony środowiska 

naturalnego naszej planety. 

 

  W związku z uczestnictwem w Programie Erasmus+ zaplanowaliśmy do 2023 

roku: wdrożyć Europejską Legitymację Studencką, wdrożyć korzystanie  

z aplikacji Erasmus oraz inicjatywę „Erasmus Without Paper”. Chcemy być 

aktywnym uczestnikiem Programu Erasmus+ w perspektywie finansowania  

w latach 2021-2027. 

 

  Dzięki naszemu doświadczeniu, oceniamy, że udział MANS w programie 

Erasmus+ będzie mieć pozytywny wpływ na uczelnię, jako całość oraz na 

poszczególne jednostki organizacyjne, studentów, kadrę akademicką  

i administracyjną. 



 

 

 

  MANS, jako organizacja będzie: utrzymywać i umacniać swoją pozycję na 

poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym, kształtując swój 

wizerunek naukowy, jako nowoczesnej instytucji kulturalnej i intelektualnej. 

Ponadto będziemy mogli zwiększyć swoją konkurencyjność i rozpoznawalność 

na poziomie międzynarodowym, jako ważnej instytucji edukacyjnej oraz 

zwiększyć liczbę stopni i kursów oferowanych poprzez e-learning i metody 

blended learning w celu zaoferowania międzynarodowego dostępu do 

szkolnictwa wyższego. Jesteśmy nastawieni na unowocześnienie, 

zdigitalizowanie i umiędzynarodowienie procesów organizacyjnych, 

dydaktycznych i administracyjnych, aby przyczynić się do stworzenia 

Europejskiego Obszaru Edukacji. 

 

  Spodziewamy się, że dzięki uczestnictwu w Programie Erasmus+ nasi studenci 

i pracownicy będą mogli: rozwijać swoje umiejętności językowe, cyfrowe oraz 

społeczne, a przede wszystkim będą mieli możliwość na wymianę doświadczeń  

i wiedzy zawodowej, dobrych praktyk, innowacji i wartości, dzięki wejściu do 

międzynarodowej sieci uniwersytetów, co później zaowocuje dla nich lepszymi 

możliwościami na europejskim rynku pracy. 

 

* 

 

  Wpływ udziału w Programie Erasmus+ będzie monitorowany zarówno za 

pomocą wskaźników ilościowych, jak i jakościowych. Wskaźniki ilościowe to: 

liczba przyjeżdżających i wyjeżdżających studentów uczestniczących  

w mobilności, liczba pracowników naukowych i dydaktycznych biorących 

udział w mobilności, liczba umów międzyinstytucjonalnych podpisanych  

z uczelniami partnerskimi o podobnej ofercie edukacyjnej i celach 

strategicznych, ilość kursów, szkoleń i kierunków oferowanych w języku 

angielskim, liczba działań podjętych w celu wzmocnienia wsparcia oferowanego 

uczestnikom Programu, wysokość środków unijnych przeznaczonych dla 

Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie. 

 

  Jakościowe wskaźniki wpływu uczestnictwa w Programie Erasmus na MANS 

to: rozwój naukowy i zawodowy, nabycie nowej wiedzy, kompetencji  

i umiejętności, rozwój umiejętności społecznych, językowych, miękkich  

i cyfrowych, opracowywanie strategii międzynarodowych, ocena uczestników 



 

 

poprzez wywiady, ankiety i zgłaszane przez samych beneficjentów informacje 

zwrotne. 

   

  Wpływ naszego udziału w programie Erasmus+ będzie na bieżąco oceniany. 

Wszystkie nasze działania związane z Programem Erasmus będą realizowane 

przez wszystkich zaangażowanych pracowników, a praca zespołu będzie 

nadzorowana przez JM Rektora oraz Kanclerza. 

 

  Mając powyższe na uwadze, Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych  

w Warszawie zapewnia, że nasza współpraca międzynarodowa będzie 

prowadzić do trwałego wyniku przynoszącego korzyści wszystkim partnerom 

biorącym udział w projektach. Uczelnia zobowiązuje się tym samym do 

wspierania wszystkich uczestników projektu Erasmus+. Ich inicjatywy  

i doświadczenia będą zaś promowane w środowisku akademickim i wśród 

interesariuszy zewnętrznych.  


