
ERASMUS + POLICY STATEMENT  
 

Misją Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku jest inwestycja w biznesową przyszłość 

swoich absolwentów, dlatego program studiów dostosowywany jest do wciąż 

zmieniających się warunków na rynku pracy oraz do oczekiwań pracodawców. Uczelnia 

stale rozwija ofertę edukacyjną oraz inwestuje w rozwój na polu międzynarodowym. WSB 

wierzy, iż kontakty zagraniczne i doświadczenia uzyskane dzięki nim stwarzają 

szczególne możliwości zarówno studentom jak i pracownikom uczelni. Mając na uwadze 

założenia Wspólnoty określone w Strategii Lizbońskiej, WSB stawia sobie za cel strateg. 

Podnoszenie swojej konkurencyjności na rynku zagranicznym poprzez zwiększenie 

mobilności studentów i pracowników zarówno w zakresie mobilności stricte edukacyjnej, 

jak i doskonalenia zawodowego. W celu realizacji misji, w kontekście Programu, Uczelnia 

przyjęła następujące priorytety: 

 zwiększenie mobilności studentów i nauczycieli akademickich w celu zdobywania 

i wymiany doświadczeń edukacyjnych i zawodowych, 

 podnoszenie poziomu kształcenia poprzez wymianę doświadczeń, 

 poszerzanie oferty edukacyjnej dla studentów zagr., 

 pozyskiwanie partnerów do międzynarodowych projektów edukacyjnych, 

 wypracowanie standardów współpracy opartych na partnerstwie, 

 umożliwienie studentom zdobywania kompetencji zawodowych w trakcie 

studiów poprzez europejskie praktyki i staże zawodowe, 

 promowanie mobilności zawodowej studentów wśród podmiotów gospodarczych 

regionu, 

 wzmocnienie międzynarodowych tendencji w rozwoju (profilu) uczelni oraz 

pozyskiwanie studentów spoza Europy. 

W celu realizacji zadań wynikających z misji Uczelni i jej priorytetów, WSB zamierza: 

 systematycznie intensyfikować wymianę studentów poprzez wzmożenie działań 

promocyjnych, 

 intensyfikować wymianę kadry akademickiej poprzez promowanie możliwości 

wyjazdów do uczelni partnerskich i przyjmowania gości zagranicznych, 

 rozbudowywać ofertę edukacyjną Uczelni na studiach I, II stopnia oraz na studiach 

podyplomowych, 

 rozwijać współpracę z przedsiębiorstwami zagranicznymi, w których studenci 

będą odbywać praktyki, 

 zachęcać kadrę do udziału w projektach wielostronnych oraz zagranicznych 

konferencjach, 

 wspierać udział kadry Uczelni w programach szkoleniowych i projektach 

badawczych - krajowych i zagranicznych, 



 nawiązywać nowe kontakty nie tylko z krajami UEEuropy w celu wprowadzenia 

nowoczesnych programów nauczania i ich europejskiego wymiaru, 

 dbać o podnoszenie kwalifikacji i rozszerzenie grupy wyspecjalizowanej kadry 

dydaktycznej, prowadzącej zajęcia w języku angielskim w WSB oraz gościnnie w 

uczelniach partnerskich, 

 realizować koncepcję połączenia studiów za granicą z praktykami zagranicznymi 

w celu zwiększenia konkurencyjności absolwentów WSB na rynku pracy. Działanie 

to ma również na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy Uczelnią a światem 

biznesu, 

 promować wiedzę oraz współpracę poprzez organizowanie seminariów, 

warsztatów naukowych skupiających środowiska akademickie i przedsiębiorców. 

 

Powyższe działania od lat skutecznie realizowane są w WSB. Pogłębiając współpracę z 

uniwersytetami, szkołami wyższymi i instytucjami zagranicznymi Uczelnia podpisała 

ponad 30 umów dwustronnych z europejskimi uczelniami w ramach programu Erasmus. 

Studenci WSB dzięki umowom dwustronnym z 3 uczelniami zagranicznymi mogą 

realizować części studiów za granicą, co pozwala im otrzymać polski i zagraniczny 

dyplom licencjata lub magistra. 

WSB oferuje również Program Master of Business Administration, który  został 

opracowany we współpracy z University of Northampton i odzwierciedla aktualne 

potrzeby przedsiębiorców. Dyplom ukończenia studiów MBA w WSB w Gdańsku zawiera 

klauzulę gwarancji jakości brytyjskiego uniwersytetu. Z kolei słuchacze wybranych 

kierunków studiów podyplomowych mają szansę zdobyć certyfikat Franklin University. 

 

 


