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I – STRATEGIA INSTYTUCJI. CELE I PRIORYTETY W KONTEKŚCIE PROGRAMU ERASMUS. 

PROMOCJA DIZAŁAŃ ERASMUS, POLITYKA RÓWNYCH SZANS. 
 

Podstawowymi zadaniami Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, zgodnie ze statutem, są: kształcenie 

studentów w celu ich przygotowania do pracy zawodowej, prowadzenie badań naukowych, 

świadczenie usług badawczych, kształcenie i promowanie kadry naukowej, a także wspieranie edukacji 

osób niepełnosprawnych. Dla zapewnienia efektywności i wszechstronności kształcenia nacisk 

kładziony jest na teoretyczne, jak i praktyczne nauczanie oraz współpracę z uczelniami, a także innymi 

jednostkami naukowymi w kraju i zagranicą. Do celów i priorytetów WSB w obszarze współpracy 

międzynarodowej na lata 2021-2027 należą: 

 

- kontynuowanie dwustronnych wymian studentów oraz dydaktyków w ramach np. programu 

Erasmus+; 

- pozyskiwanie studentów zagranicznych, np. z Ukrainy, Afryki; 

- oferowanie możliwości kształcenia w języku obcym – studia anglojęzyczne; 

- przygotowanie studentów i absolwentów do pracy w międzynarodowych instytucjach/firmach 

poprzez organizowanie zagranicznych praktyk; 

- kształcenie kadry dydaktycznej i administracyjnej poprzez ich aktywny udział w programach wymian 

i projektach międzynarodowych; 

- promowanie wiedzy oraz współpracy poprzez organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów 

naukowych skupiających środowiska akademickie i przedsiębiorców (głównie promujące badania 

B+R); 

- pozyskiwanie nowych partnerów; 

- nauczanie języków obcych oraz poszerzanie oferty języków dostępnych dla studentów oraz kadry 

naukowej i administracyjnej, w tym także promocja języka polskiego; 

- publikacje naukowe, także w językach obcych; 

- integracja i współpraca krajów członkowskich UE, kandydujących oraz pozaeuropejskich dla 

wspierania zrozumienia i znajomości polityk europejskich; 

- wyrównywanie szans edukacyjnych dla różnych grup społecznych, przede wszystkim dla osób 

niepełnosprawnych. 

W latach 2021-2027 WSB zamierza podtrzymywać dotychczasowe dobre praktyki oraz wprowadzać 

nowe rozwiązania. Planowane jest poszerzenie działań mających na celu usprawnienie i 

zelektronizowanie obsługi programu wymian studenckich. Szkoła jest obecnie na etapie wdrażania 

narzędzia EWP Dashboard, w kolejnych latach planujemy promocję aplikacji Erasmus+ App wśród 

studentów. Powyższe rozwiązania mają na celu także ograniczenie ilości dokumentacji papierowej i 

większą dbałość o środowisko naturalne. 

Dla upowszechnienia dobrych praktyk międzynarodowych, WSB będzie: zamieszczać dokumenty EUC 

i EPS oraz informacje o realizowanych projektach (w języku polskim i angielskim) na stronie 

internetowej. Będziemy kontynuować promocję aktualnych działań i inicjatyw za pośrednictwem 

wewnętrznej sieci informatycznej Extranet. Aby zapewnić wszystkim studentom i pracownikom dostęp 

do treści on-line, na ternie szkoły można bezpłatnie korzystać z sieci Wi-Fi. Ważne komunikaty  



i ogłoszenia będą pojawiać się również na wyznaczonych do tego celu witrynach/gazetkach ściennych. 

W kolejnych latach planujemy nawiązanie kontaktu z tzw. Ambasadorami Erasmus, w celu zapewnienia 

kandydatom na wyjazdy zagraniczne dodatkowego wsparcia ze strony doświadczonych kolegów. 

WSB jest szkołą wspierającą politykę równych szans oraz integracji osób niepełnosprawnych. Działa 

Pełnomocnik Kanclerza ds. osób niepełnosprawnych, do którego zadań należy organizacja 

zakwaterowania, transportu, likwidacja barier, czy asysta w znalezieniu zatrudnienia i otrzymania 

stypendium socjalnego. Nieustannie inwestujemy w polepszanie infrastruktury szkoły i ułatwienie 

poruszania się po niej osób niepełnosprawnych. W budynku działają duże windy, w tym najnowsza przy 

wejściu głównym. Planujemy wprowadzenie udogodnień dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Nasze pracownie komputerowe są wyposażone w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie ułatwiające 

dostęp dla osób niepełnosprawnych. 

 

II – STANDARDY W KONTEKŚCIE MOBILNOŚCI AKADEMICKICH. ROZPOZNAWANIE OCEN 

Z ZAGRANICZNYCH UCZELNI, INFORMACJE O OFERCIE EDUKACYJNEJ, KONSULTACJE DLA 

STUDENTÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH, INTEGRACJA STUDENTÓW PRZYJEŻDŻAJĄCYCH, 

USŁUGI DLA STUDENTÓW, KURSY JĘZYKOWE, WSPARCIE MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW. 
 

Dzięki doświadczeniu międzynarodowemu, WSB jest przygotowana do zapewnienia wysokiej jakości 

organizacji mobilności studentów, absolwentów oraz kadry. Na potrzeby koordynowania działań 

dotyczących programu Erasmus+ powołano Pełnomocnika Rektora ds. Programu Erasmus+, do którego 

zadań należy m.in. opieka merytoryczna nad wyjeżdżającymi i przyjeżdżającymi studentami oraz 

dydaktykami i pracownikami administracji, organizowanie spotkań integracyjnych, pomoc w 

rozwiązywaniu bieżących spraw. Organizowane są cykliczne dyżury dla studentów na obu wydziałach: 

w Toruniu i w Bydgoszczy, z Pełnomocnikiem można skontaktować się również telefonicznie  

i e-mailowo. 

Każda osoba zainteresowana wymianą uzyska wszelkie informacje bezpośrednio u Pełnomocnika, 

które dysponuje wiedzą, materiałami dot. uczelni partnerskich i utrzymuje z nimi bieżący kontakt. W 

ostatnich latach zawarto nowe umowy bilateralne, WSB współpracuje z 27 uczelniami zagranicznymi. 

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące m.in. aplikowania na wymianę studencką przekazywane są 

podczas spotkań informacyjnych oraz za pośrednictwem wewnętrznej sieci informatycznej Extranet. 

Każdy student, który zgodnie z umową zrealizował część studiów na uczelni zagranicznej, ma 

zagwarantowane jego zaliczenie na uczelni macierzystej na podstawie decyzji Dziekana. Od roku 

akademickiego 2005/2006 działa na uczelni system ECTS. Istnieje także Pakiet Informacyjny ECTS, gdzie 

wszyscy mogą znaleźć informacje o zasadach przyznawania punktów. WSB dla realizacji wymian 

studenckich operuje dokumentami m.in. LA, OLA, TR. Studenci przyjeżdżający otrzymują legitymację, 

kartę egzaminacyjną, TR i certyfikat odbycia studiów, a także pakiet informacyjny o mieście i szkole. 

Mają możliwość zapisu na bezpłatny kurs języka polskiego. Organizowane są również spotkania 

powitalne i integracyjne. Dzięki otwartości kadry dydaktycznej studenci zagraniczni mogą zaliczać 

niektóre przedmioty indywidualnie. Studenci wyjeżdżający dostają przysługujące im stypendia, a także 

dodatkowo są zwolnieni z obowiązkowych opłat za studia. WSB organizuje też przygotowanie 

językowe. Uczelnia ma w ofercie ścieżkę anglojęzyczną, pozwalającą na uzyskanie wymaganych 30 

ECTS w każdym semestrze. Kilka kierunków studiów dostępnych jest w całości w języku angielskim. 



Oprócz realizacji projektów w zakresie mobilności kadry akademickiej, Wyższa Szkoła Bankowa w 

Toruniu realizuje bądź też zrealizowała w ostatnich latach kilka projektów w ramach partnerstw 

strategicznych zarówno w sektorze Szkolnictwa wyższego, jak i Edukacji dorosłych. Uczelnia występuje 

jako lider oraz partner instytucji zagranicznych. 

 

III – STANDARDY DOT. PRAKTYKI STUDENCKIEJ. DZIAŁANIA ZAPEWNIAJĄCE JAKOŚĆ 

KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO, PROGRAM PRAKTYK, UMOWY Z PRAKTYKODAWCAMI, 

MONITOROWANIE I EWALUACJA PRAKTYKI. 
 

WSB posiada doświadczenie w realizacji praktyk studenckich i absolwenckich.  

W ramach uczelni działa Biuro Karier, które nawiązuje kontakty z przedsiębiorstwami i koordynuje 

praktyki. Do projektów wybierani są partnerzy posiadający doświadczenie w realizacji podobnych 

przedsięwzięć. W ramach projektów stażowych studenci mają okazję wyjazdu m.in. do USA. Programy 

i miejsca staży dostosowywane są do specjalności, preferencji, wyników w nauce oraz znajomości 

językowych beneficjentów. Biuro Karier utrzymuje bieżący kontakt ze studentami, pośrednikami oraz 

opiekunami w miejscu stażu. 

Promujemy aktywne i samodzielne poszukiwanie praktykodawcy w ramach programu Erasmus+, w 

ramach mobilności SMP studenci nawiązują kontakty z firmami korzystając m.in. z ogłoszeń na . 

Przebieg praktyk poddany jest ciągłemu nadzorowi ze Pełnomocnika ds. Erasmus. Równolegle,.  

Zgodnie z programem studiów każdy student musi odbyć przynajmniej 8 tygodni praktyk. Studenci 

uczestniczący w stażach międzynarodowych, na podstawie certyfikatu wystawionego przez 

przedsiębiorcę zagranicznego, mają je zaliczone na poczet praktyk obowiązkowych. Uczelnia zapewnia 

także odpowiednie udokumentowanie odbycia stażu przez studentów zagranicznych.  

Ze względu na powyższe WSB wnioskuje o rozszerzoną Kartę Uczelni Erasmusa na lata 2021-2027.  

 

 


