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The institution is located in a small town, mainly with totally working character, 

without academic traditions and with a high rate of unemployment which 

directly influences its organization and forms of work. Most of the students 

study on weekend courses, they work and have families. They usually study to 

get new qualifications and as a result, to get a new job. The main aim of the 

Institution is and still will be this form of education, which will prepare the 

students to take practical actions in various domains: business, local 

administration and self-government, in education institutions in health care 

and sport institutions, as well as providing them with the highest possible 

education level. The Institution will be still adjusting its course offer to the local 

job market as this is the way of providing the students with a better 

possibilities of getting a job both in Poland and abroad. “Mobile European 

Citizens” – this motto appeared for the first time in 2007 and so far the 

Institution has been trying to put it into practice. To make it possible, the 

Institution attempts to get new foreign partners thanks to which it will try to 

make the studies more internationalized. The choice of partners has always 

been, is and will be the key aspect of these actions. It is dictated by such 

conditionals as the compatibility of course offer, the partner institution’s size 

and localization. The last condition is especially crucial while choosing the 

partners for traineeship. The costs of life in given countries is also taken into 

account. We are trying to choose such countries which are easily accessible so 

their geographical localization is really important. This choice is determined by 

no other conditions but only economic factors. It is done for our students’ 

sake., however, this condition is also taken into account by administrative and 

academic staff. A large number of students does not come from a wealthy 

society, thus the 



above mentioned aspect is a key factor while deciding about mobility. Due to 

the fact that most of the students work and have families, it is not so easy to 

organize mobility for them. That is why, the Institution will take actions which 

will result in signing such agreements with foreign partners which will allow for 

e-learning and blended mobility. This will allow more students to take 

advantage of the Programme. The Institution is carrying out some actions 

leading to signing agreements which will make it possible to obtain a double 

degree in medical sciences (particularly in nursing). We have started a 

cooperation with one of the Slovak universities which we hope will result in 

common study programmes, traineeship organization possibilities and finally to 

double degree. 
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Uczelnia jest usytuowana w małym mieście o charakterze robotniczym, bez 

tradycji akademickich i dość dużą stopą bezrobocia co bezpośrednio wpływa na 

jej organizację i formy pracy. Większość studentów to studenci niestacjonarni, 

osoby pracujące, mające rodziny na utrzymaniu. Wielu z nich studiuje w celu 

zdobycia nowych kwalifikacji, a w efekcie nowej pracy. Głównym celem uczelni 

więc jest i będzie kształcenie przygotowujące studentów do podjęcia 

praktycznie rozumianych zadań w rozmaitych dziedzinach: biznesie, 

administracji i samorządzie terytorialnym, placówkach oświatowych i 

szkolnictwie, w służbie zdrowia i instytucjach sportowych oraz zapewnienie im 

wykształcenia na najwyższym możliwym poziomie. Uczelnia będzie stale 

dostosowywać oferty kierunków do potrzeb lokalnego rynku pracy, pragnąc w 

ten sposób zapewnić studentom lepszy start w życie zawodowe zarówno w 

Polsce jak i za granicą. „Mobile European citizens” – to hasło pojawiło się po raz 

pierwszy w 2007 roku i od tej pory krok po kroku uczelnai stara się je wdrożyć. 

Aby było to możliwe uczelnia stara się pozyskiwać partnerów zagranicznych, 

dzięki którym możliwe będzie umiędzynarodowienie studiów. Dobór tych 

partnerów zawsze był, jest i będzie bardzo istotnym i kluczowym aspektem tych 

działań. Jest on podyktowany przede wszystkim kompatybilnością oferowanych 

kierunków studiów, jednakże poza tym brane są pod uwagę inne kwestie, 

związane z wielkością uczelni oraz jej lokalizacją. Lokalizacja jest szczególnie 

ważna w momencie organizacji praktyk dla studentów. Duże znaczenie mają 

również koszty utrzymania w kraju partnerskim. Dlatego też lokalizacja w 

obszarze geograficznym ma bardzo duże znaczenie. Wybieramy te kraje, do 

których dojazd nie jest trudny i kosztowny. Wybór ten nie jest podyktowany 

żadnymi innymi czynnikami, jak tylko ekonomicznymi, które brane są pod 

uwagę tylko i wyłącznie dla dobra studentów, ale również i kadry dydaktycznej 



czy administracyjnej. Duża część studentów naszej uczelni nie wywodzi się z 

zamożnego środowiska i wyżej wymieniony aspekt stanowi dla nich kluczowy 

czynnik w podjęciu decyzji o wyjeździe. W związku z faktem, iż większość 

studentów Uczelni to osoby pracujące zawodowo, mające na utrzymaniu 

rodzinę, nie jest łatwo doprowadzić do mobilności bezpośredniej. Dlatego też, 

podjęte zostaną działania, dzięki którym doprowadzimy do podpisania 

porozumień o kształceniu na odległość, lub kształceniu nieformalnym, co 

umożliwi korzystanie z Programu większej liczbie osób. Uczelnia prowadzi 

działania mające na celu doprowadzenie do podpisania umów związnych z 

możliwością wprowadzenia double degree w zakresie nauk medycznych 

(pielęgniarstwo). Rozpoczęta współpraca z jednym z partnerów ze Słowacji ma 

na celu doprowadzenie do ujednolicenia programów nauczania, organizacji 

praktyk dla studentów, jak również finalnie do wprowadzenia double degree.  

 


