
W okresie 01.06.2016 - 30.09.2017 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu realizował projekt 

Erasmus + w ramach Akcji KA103 - Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych. Celem 

projektu w odniesieniu do studentów wyjeżdżających na studia było zapewnienie im dostępu do 

międzynarodowej mobilności, umożliwienie odbycia części studiów w uczelni partnerskiej z kraju 

członkowskiego Unii Europejskiej co przełożyło się bezpośrednio na lepsze przygotowanie młodzieży 

studenckiej do podjęcia wyzwań związanych ze zmianami społeczno-ekonomicznymi współczesnej 

Europy z uwzględnieniem sprawiedliwości społecznej, poszanowania odrębności kulturowej państw  

członkowskich z jednoczesnym poczuciem własnej tożsamości i wzmocnieniem umiejętności 

aktywnego funkcjonowania w europejskiej przestrzeni społecznej i ekonomicznej. Celem projektu w 

odniesieniu do studentów wyjeżdżających na praktyki było zetknięcie ich z europejskim rynkiem 

pracy, wykorzystanie w praktyce wiedzy teoretycznej nabytej w czasie studiów, identyfikacja 

własnych mocnych i słabych stron, nabycie umiejętności pracy w  odmiennym od własnego 

środowisku zawodowym. Celem projektu w odniesieniu do nauczycieli akademickich było 

umożliwienie im zetknięcia się z akademickim środowiskiem w uczelniach partnerskich, nabycie 

nowych doświadczeń związanych z procesem dydaktycznym, rozwój własnych umiejętności i lepsze 

wykorzystanie własnego potencjału naukowo-dydaktycznego, nadanie pracy ze studentami wymiaru 

europejskiego. Celem projektu w odniesieniu do pracowników nie będących nauczycielami 

akademickimi było zapoznanie się z dobrymi praktykami stosowanymi w europejskich uczelniach 

partnerskich, wymiana doświadczeń i realizacja zadań z efektywnym wykorzystaniem potencjału 

ludzkiego, realizacja przesłania "uczenie się przez całe życie", zetknięcie się z procesem formalnego i 

poza formalnego rozwoju własnych umiejętności, przeniesienie nabytych doświadczeń na grunt 

uczelni macierzystej. Realizacja projektu była zgodna z podstawowymi założeniami strategii 

umiędzynarodowienia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w tym z promowaniem 

aktywności międzynarodowej w dziedzinie wymiany studentów i kadr naukowych, z promowaniem 

międzynarodowej aktywności i osiągnięć pracowników naukowo-dydaktycznych, z tworzeniem 

wizerunku Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jako nowoczesnej szkoły wyższej 

funkcjonującej w ramach europejskiej przestrzeni naukowej i dydaktycznej. Uniwersytet 

Ekonomiczny we Wrocławiu zrealizował projekt w odniesieniu do następujących rodzajów 

mobilności: SMS – 107 uczestników, w tym 17 finansowanych z funduszy Programu PO WER (studenci 

Wydziału Nauk Ekonomicznych, Wydziału Zarządzania Informatyki i Finansów, Wydziału Ekonomii i 

Zarządzania Turystyką oraz Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego, różnych kierunków i poziomów 

studiów), SMP – 8 uczestników,  (7 z dofinansowaniem + 1 osoba z grantem zerowym), STA - 53 

uczestników ((pracownicy naukowo-dydaktyczni reprezentujący różne obszary naukowe), STT - 11 

uczestników (pracownicy Centrum Współpracy Międzynarodowej, Biura Rektora, Audytor Uczelni 

oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni). Projekt realizowany był zgodnie z podstawowymi 

założeniami opisanymi w karcie ECHE, w tym zgodnie z zasadą równego traktowania wszystkich 

uczestników projektu, z ustaleniem przejrzystych zasady rekrutacji, bieżącym monitorowaniem 

mobilności, procedurami odwoławczymi. Realizacja projektu przełożyła się w sposób bezpośredni na 

intensyfikację wymiany międzynarodowej studentów i pracowników uczelni w ramach programów 

europejskich, na rozwój oferty edukacyjnej w języku angielskim na wszystkich poziomach kształcenia 

i różnych formach studiów. Realizacja projektu to także wzrost aktywności międzynarodowej w 

obszarze badań naukowych, w tym zwiększony udział w europejskich projektach i programach 

badawczych, rozszerzenie współpracy międzynarodowej w dziedzinie wymiany kadr naukowych, 

promocja międzynarodowej aktywności i osiągnięć studentów oraz pracowników uczelni. Realizacja 

projektów europejskich tworzy obraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jako nowoczesnej 

szkoły wyższej silnie osadzonej w europejskiej przestrzeni naukowo-dydaktycznej, co wpływa na 

jakość współpracy uczelni nie tylko z najbliższym otoczeniem gospodarczym i społecznym ale także z 



uniwersytetami i ośrodkami naukowymi na świecie. W trakcie realizacji projektu uczelnia posiadała 

ponad 180 międzyinstytucjonalnych porozumień Erasmus z partnerami z krajów uczestniczących oraz 

16 umów Erasmus z uczelniami z krajów partnerskich. UE we Wrocławiu uczestniczy w programie 

Erasmus od 1999 roku dzięki czemu wiele katedr i instytutów uczelni zawarło długoterminowe 

umowy o współpracy z partnerami nie tylko z Europy ale całego świata, co owocuje realizacją 

wspólnych przedsięwzięć naukowych. Uczelnia postrzegana jest jako atrakcyjny partner do wspólnej 

realizacji europejskich projektów mobilności studentów i pracowników. 


