DEKLARACJA POLITYKI ERASMUS+

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (WSAP) w Ostrołęce rozpoczęła działalność w
1994 r. na bazie Punktu Konsultacyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego. Obecnie jest samodzielną, nowoczesną uczelnią niepaństwową. Jej misją jest
przygotowanie absolwentów do osiągania sukcesów w społeczności i gospodarce opartej na
wiedzy, gdzie najważniejszym atutem pracownika jest umiejętność uzupełniania i
zdobywania nowych kwalifikacji oraz kierowania swoim rozwojem. Najważniejszym celem
jest przekazanie studentom umiejętności utrzymywania wysokiej pozycji na rynku pracy.
Ważnym elementem misji jest stworzenie w regionie Kurpi i Mazowsza silnego ośrodka
edukacyjnego zajmującego się transferem wiedzy do praktyki i kreowaniem rozwoju
regionalnego oraz lokalnego. Uczelnia przygotowuje kadry do wykonywania zadań w
administracji publicznej oraz w zawodach niezależnych. Pełni rolę kulturotwórczą, animatora
przedsiębiorczości i działalności społecznej, integrującego środowiska gospodarcze i
inicjującego przedsięwzięcia proeuropejskie. Uczelnia rozwija się poprzez tworzenie nowych
specjalności dostosowanych do potrzeb rynku pracy oraz sytuacji ekonomicznej i materialnej.
Dba o wysoki poziom nauczania i kształcenia, kształtuje postawy studentów i bardzo dobrze
przygotowuje absolwentów do zawodu. Uczestnictwo w Programie jest naturalnym
rozwinięciem misji w przestrzeni międzynarodowego szkolnictwa wyższego oraz przejawem
dążenia do modernizacji i internacjonalizacji. W Uczelni studiują już obcokrajowcy (z
Armenii) ale planowane jest zwiększenie liczby studentów zagranicznych np. z Ukrainy,
zwłaszcza na studiach stacjonarnych na specjalności Prawo Unii Europejskiej. Kontakty z
zagranicznymi partnerami dotyczą budowania współpracy akademickiej, zwłaszcza
długoterminowej, ze szczególnym uwzględnieniem mobilności i wspólnych przedsięwzięć
(np. organizacji letnich/zimowych szkół, szkoleń, wizyt studyjnych). WSAP zamierza
wspierać mobilność pracowników i studentów oraz uczestniczyć w międzynarodowych
programach badawczych. Mobilność kadry akademickiej jest bardzo istotna. Pomaga
pracownikom doskonalić znajomość języków obcych, podnosić kwalifikacje w zakresie
nauczania, wprowadzać nowe metody dydaktyczne, ułatwia wymianę doświadczeń
związanych z nauczaniem. Istotnym kryterium w poszukiwaniu partnerów do współpracy jest
kompatybilność programów nauczania oraz zapewnienie, że uczelnia partnerska umożliwi
realizację przynajmniej części zajęć w j. angielskim lub innym, znanym naszym studentom.
Wybór partnerów w ramach Programu może być dokonywany w oparciu o indywidualne
kontakty członków kadry akademickiej, którzy mogą inicjować współpracę i przedkładać

propozycje porozumień koordynatorowi w celu ich przeanalizowania oraz podjęcia dalszych
decyzji. Poza programem nasi partnerzy mogą być wybierani w podobny sposób. Nowe
kontakty mogą być nawiązywane również dzięki uczestnictwu w targach edukacyjnych.
Jakość badań, nauczania i innowacyjność składają się na istotne kryteria wyboru podmiotów
współtworzących partnerstwa i sojusze międzynarodowe. Z uwagi na uwarunkowania
historyczne i geograficzne, Uczelnia przykłada dużą wagę do kontaktów z partnerami z
krajów sąsiadujących, jest również ukierunkowana na współpracę z partnerami z innych
krajów, zarówno będących, jak i niebędących członkami UE. Podstawowe cele WSAP w
sferze aktywności mobilnościowej to: zwiększenie liczby zagranicznych studentów dzięki
zapewnieniu dostępności i przejrzystości informacji oraz wysokiemu poziomowi kształcenia;
podnoszenie jakości wykształcenia poprzez umożliwienie wyjeżdżającym studentom i
pracownikom zwiększenia możliwości nabywania międzynarodowego doświadczenia a także
udoskonalania kompetencji międzykulturowych i lingwistycznych; wdrażanie procesu
internacjonalizacji (`Internationalisation at Home´) poprzez zapraszanie zagranicznych
studentów i naukowców; rozwój partnerstw z innymi krajami i pozyskiwanie nowych
kontaktów w celu zwiększenia współpracy między uczelniami partnerskimi ku mobilności;
uzyskiwanie funduszy zewnętrznych dzięki aktywnemu uczestnictwu w projektach
narodowych i międzynarodowych; animacja i angażowanie nieakademickich partnerów do
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upowszechniania wiedzy i doświadczeń w celu podniesienia stopnia przydatności
wykształcenia na dynamicznym rynku pracy i rozwoju technologicznego; organizowanie
wydarzeń edukacyjnych i społecznościowych dla lokalnych i przyjezdnych studentów w celu
zwiększenia widoczności i wzmacniania pozytywnego odbioru Programu; wzmacnianie
znaczenia
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wykorzystywanie dotychczasowych osiągnięć uczestników dla prowadzenia skutecznej
promocji i zwiększenia mobilności; przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji.
Rozważamy utworzenie podwójnych/wielokrotnych łączonych studiów i zamierzamy
kontynuować działania prowadzące do ich zorganizowania.

