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KARTA ERASMUSA DLA
SZKOLNICTWA wY ŻSZEGO 202t-ż027
otrzymuje niniejszą Kańę przyznaną przez Komisję Europejską:
Wyzsza Szkota lnformatyki i Zarzadzania w Bielsku-Biatej

I

zolrorviązuje się do przestrzegania na§tępuj ących zasad :
pełnego respektowania zasad niedyskryminacji, przejrzystości i
włączenia społecznego określonych w programie Erasnus*;
zapewnienia równego i sprawiedliwego dostępu do programu
obecnym i przyszłym uczestnikom niezależnie od ich
pochoizenia, a także zwracania szczególnej uwagi na włączenie

nst.v-tucj a

.

.

.

.

zapewrrienia wysokiej jakości działań w ramach projektów
móbilności orai projektów wspóĘracy na każdym etapie ich
realizacji;
wdrażania priorytetowych założeiprogramu Erasmus* poprzęz|

.

do programu osób o mniejszych szansach;

.

standardami technicznymi inicjatywy dotyczącej europejskiej

rapewnienia pełnego automatycznego uznawania wszystkich
osiągnięó (w oparciu o europejski system transferu

i akumulacji

legirymacj i studenckiej

. pńpagowanie

uczenia się zdobyte
podc"as okresu nauki/praktyki/stażu za granicą, w tym podczas

puńóvl - ECTS) uzyskanych za

efekt,1

.

mobilności mieszanej;
niepobierania od studentów przyjeżdżĄących (credit mobility)
żadnych opłat za naukę, rejestrację, egzaminy ani korzystanie z
laboratoriów lub bibliotek;

.

podjęcie dz"iała6 niezbędnych do wdrożenia cyfrowych
roziiązah w zakresie zarządzania mobilnością, zgodnie ze

.

:

dla

przyjaznych

środowiska praktyk we

wszystkich działaniach zvłiązany ch z programem;

"acńęcanie

do udziału w programie osób o

mniejszyclr

szansach;

propagowanie z.aangażowania obywatelskiego i zachęcanie
stułentó* i pracowników do aktywności obywatelskiej na
wszystkich etapach projektów mobilności lub projektów
współpracy: przed wzięciem udziafu, w trakcie realizacji i po
zakończeniu;

W PRZYPADKU UCZESTNICTWA W DZIAŁANIACH W ZAKRESIE MOBILNOŚCI
!'rztd rozpoczęcienl mobilności
.zapewnienia sprawiedliwyclr, przejrzystych, spójnych

.

udokumentowanych procedur dotyczących wyboru uczestników;
publikowania oraż regulamego aktualizowania katalogów
przedmiotów przed rozpoczęciem mobilności,celem zapewnienia

i

mieszanej, przez podejnlowanie działań rnających na celu

przejrzystości informacji wszystkim zainteresowanym
umożliwienia studentom kandydatom do wyjazdu
merytorycznego wyboru przedmiotów w ramach kształcenia za

.

.

granicą;

publikowania

i

i

ramach za:wartych wcześniej urnów międzyinstytucjonalnych,
określających odpowiednio rolę i obowiązki każdej ze

a

.

regularnego aktualizowania informacji o

.to.o*unytn ,ystemie ocen oraz tabel rozkładu ocen w odniesieniu
do wszystkich programów studiów; zapewnienia, aby studenci
otrzymywali jasne i przejrzyste informacje na temat procedur
uznawania ocen i przeliczania ocen:
realizowania mobilności w celu studiowania otaz w
celu prowadzenia zajęć dydaktycznych wyłącznie w

stron,

. zapewnienia dobrego przygotowania wyjeżdżających
inóywidualnyclr uczestników mobilności, w tym rnobilności

.
.

.

takŻe zawlerających zobowiązanie do przestrzegania

uzgodnionych kryteriów jakościowych podczas naboru

kandydatów, przygotowania uczestników mobilności, ich obsługi
w initytucji zagranicznej oraz wspierania i integracji z lokalną
społecznością;

Era§nu5+

.

językowej
osiągnięcie przez nich niezbędnego poziomu biegłości
i rozwijanie kornpetencji międzykulturowych;
aby mobilnośćstudentów i pracowników była
"ug*uiunto*ania,
na podstawie porozumień o programie studiów/
."Jli"o*unu
praktyki w przypałlku studentów oraz porozumień o programie
nauciania/szkolenia w przypadku pracowników, które będą

zatwierdzone przed wyjazdem przęz instytucje wysyłające i
przyjmujące olaz przęzuczestników mobilności;
,upe*ni"niu przyjeżdżającym uczestnikom mobilności
aktywnego wsparcia podczas poszukiwania zakwaterowania;
zapewnienia wyjeżdżającym przyjeżdżającym uczestnikom
mobilności pomocy związanej z uzyskaniem wizy, jeżeli jest ona

i

wymagana;

zapewnienia wyjeżdżającym i przyjeżdżającym uczestnikom
jeżeli
mobilnościpom ocy związanej z uzyskaniem ubezpieczenia,

jest ono wymagane;
zagwarantowania, aby studenci znali swoje prawa
określone w karcie studenta Erasmusa;

i

obowiązki

w trakcie

.

mobilności

zapewnienia równego traktowania pruyjeżdżalącychstudentów

.

podkątemakademickimiwodniesieniudojakościświadczonych

.
.

usfug:

zapewnienia uczestnikom mobilności odpowiedniego doradztwa

i

wsparcia, również osobom uczestniczącym

w

mobilności

mieszancj:

dołożenia wszelkich starań,

aby zapewnić bezpieczeństwo . udzielania przyjeżdżającym uczestnikom

wyjeżdżającyml,przyjeżdżającymuczestnikom

mobilności;

integrowania przyjeżdżających uczestników mobilności ze
społecznościąstudencką oraz w|ączenia ich w codzienne życie

odpowiedniego wsparcia językowego;

mobilności

instytucj i przyjmującej ; zachęcania uczestników mobilności do
podjęcia roli ambasadorów programu Erasmus* i dzielenia się

zagranicą;
mobilności

doświadczęniami zpobytu

po zakończeniu

.
.

\
'\

terminowego przekazania przyjeżdżającym studentom - . uwzględnienia pomyślni e z:aliczonych za granicą przedmiotów/
uczestnikom mobilności oraz ich insĘtucjom macierzystym, kursów/praktykilstażu zagranicznego do dorobku studenta w
na zakoiczenle mobilności, pełnego, dokładnego i aktualnego uczelnlmacterzystej (w suplemencie do dyplomu);
wykazu zallczeń obejmującego wszystlde osiągnięcia w nauce; . zachęcania uczestników mobilności do podejmowania roli

zagwarantowania,abypunktyBCTS zdobytezaefekĘ uczeniasię ambasadorów plogramu Erasmusf, plopagowania korzyści z
podczas okresu nauki/praktyki/stażu za granicą, w Ęm podczas mobilności oraz angażowania się w tworzenie społeczności
mobilności mieszanej, były w pełni i automatycznie uznawane stypendystów Erasmusa, a także wspierania ich w tych

z

zgodnie

zawartym porozumieniem

o

programie

studiów/

działaniach;

praktyki/stźu i potwierdzone w wykazie zaliczeńl zaświadczeniu . zapewnienia lznania działań dydaktycznych i szkoleniowych
odbycia praktyki/stażu; bezzwłocznego przeniesienia tych podjętych pIzęz pracowników podczas mobilności zgodnie z
punktówdodorobkusfudenta,wliczaniaichdoosiągnlęólzaliczeń wcześniej zawartą umową wyjazdową i zgodnie ze strategią
koniecznych do ukończenia sfudiów bez wymagania od studenta instytucjonalną;
jakichkolwiek dodatkowych prac lub oceny, a także uwidocznienia
ich w wykazie ostągnięćlza|iczeń studenta oraz w suplemencie do
dyplomu;

W PRZYPADKU UDZIAŁU W EUI{OPE.ISKlCH I MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTACH WSPOŁPRACY

.

.

zagwalantowania, aby współpraca przyczyfiiała się do realizacj
strategii

instytucjonalnej;

propagowania możliwościoferowanych

współpracy

w

ramach

i .

pĄektów

oraz udzielania pracownikom i studentom .

zainteresowanym takilni działaniami odpowiedniego wsparcia

każdymetapieichrealizacji;

na

zadbańa o to, by podejmowane dzlńania w zakresie współpracy

prowadziły do trwałych rezultatów, przynoszących korzyści
wszystkim partnerotn;
zachęcania do działań w ramach wzajcmncgo uczcnia się
i wykorzystywania rezu'ltatów projektów w taki sposób,
aby zapcwnić ich jak największy wpływ na indywidualnych
uczestników, inne uczestniczącc instytucje, jak również szerszą
wspólnotę akadernicką;

.

.

DO CELOW REALIZACJI l MONITOROWANIA
Zagwarantowania, aby długoterminowa strategia instytucjonalna
orazjej adekwatnośćw stosunku do celów i priorytetów programu
Erasmus* została opisana w deklaracji polityki Erasmusa;
zagwarantowania, aby zasady określone w Karcie były dobrze
rozpropagowane i stosowane przez pracowników na wszystkich
szczeblach instytucji;

Wykorzystywania lv_l,t,y1111r"11 LL]l]l_: oraz słlrrotlccll;, ll(ll ll:, aby
zapewniĆ pełne wdrożenie zasad niniejszej Karty;
regularnego prolnowania działań podejmowanych w ramach
progralnll Erastnusf i ich rezultatów;

zamigszczenia niniejszej Karty wraz z deklaracją polityki
w eksponowanyln micjscu na stronic intcrnetowcj

Erasmusa

Instytucji olaz wc wsżystkich innych kanałach informacyjnych,

KarĘ będzie monitorowane przez Agencję Narodowq programu Erasmusł i że
naruszenie którejkolwiek z wyżej wymienionych zasad lub któregokolwiek z zobowiqzań może prowadzić do rlnulowania KarĘ przez Komisję
Europejską
Instytucja przyjmuje do wiadomości, że wdraźanie postanowień

Pieczęć
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ZARZĄDZANlA

43-300 BlELst(o-BlAŁA, ul Legionów 81
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Imię i nazwisko oraz podpi§ prawnego przedstawiciela
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