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Politechnika Białostocka
W swoich działaniach Politechnika Białostocka kieruje się zasadami wolności nauczania i
badań naukowych, wolności twórczości artystycznej oraz autonomii społeczności akademickiej.
Uczelnia, pełniąc misję odkrywania i przekazywania prawdy poprzez prowadzenie badań i kształcenie
studentów, stanowi integralną część narodowego systemu edukacji i nauki. PB od wielu lat czynnie
uczestniczy w tworzeniu europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego poprzez współpracę z
krajowymi i zagranicznymi instytucjami. Udział w programach międzynarodowych ściśle koresponduje
z misją Uczelni. Strategia internacjonalizacji Uczelni jest silnie zależna od długofalowej polityki
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyrażonej w 2014 roku w „Programie
umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego”. Zainicjowane w ramach strategii umiędzynarodowienia
PB działania mają na celu:
 rozwój europejskiej i globalnej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia,
 internacjonalizację badań naukowych i działalności badawczej,
 wdrażanie europejskiego wymiaru edukacji oraz kreowanie Europejskiego Obszaru
Szkolnictwa Wyższego,
 podnoszenie kwalifikacji studentów i zwiększenie ich konkurencyjności na europejskim rynku
pracy,
 rozwój kompetencji dydaktycznych, społecznych i interpersonalnych kadr akademickich oraz
administracyjnych,
 budowanie trwałego partnerstwa z zagranicznymi instytucjami dydaktyczno-naukowymi oraz
badawczymi,

zwiększanie aktywności społeczności akademickiej na szczeblach międzynarodowym i
globalnym,

promowanie znaczenia kompetencji językowych w globalnym środowisku i wsparcie
w
ich zdobywaniu.
Realizacja projektów programu Erasmus będzie jednym z głównych filarów osiągnięcia postawionych
celów.
Udział PB w akcjach KA1 pozwoli na inicjację nowych oraz pogłębianie dotychczasowych
partnerstw międzyinstytucjonalnych. Możliwość realizacji mobilności pracowników akademickich
przysłuży się do wymiany dobrych praktyk oraz podniesienia kompetencji zawodowych i personalnych
kadry uczelnianej. Realizacja mobilności studenckich zwiększy udziału obcokrajowców w liczbie
studentów, doktorantów i wykładowców Uczelni, co przyniesie wymierne korzyści w dostosowywaniu
wszystkich elementów funkcjonowania PB jako części europejskiego obszaru edukacji. Umożliwienie
studentom PB realizacji studiów i praktyk zagranicznych zaowocuje podniesieniem kompetencji
językowych, kulturowych, interpersonalnych oraz społecznych uczestników, jak również zdobyciem
doświadczenia w międzynarodowym środowisku.
Możliwość udziału w projektach akcji KA2 pozwoli na zwiększenie liczby wspólnych działań
edukacyjnych i naukowych realizowanych przez PB z zagranicznymi partnerami, umożliwi
wypracowanie wspólnych innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk prowadzących do poprawy
jakości kształcenia oraz zaowocuje podniesieniem kwalifikacji studentów i kadry akademickiej.
Dodatkowe rezultaty to modernizacja metod nauczania, zapoznanie się z nowoczesnymi
technologiami stosowanymi w innych krajach, a przede wszystkim dostosowanie treści zajęć i
umiejętności studentów do oczekiwań europejskiego rynku pracy. Projekty te otwierają zarówno
studentom jak i wykładowcom drogę do rozwoju umiejętności, które do tej pory były pomijane w
programach nauczania.
W kontekście instytucjonalnym PB dąży do spełniania standardów europejskiego szkolnictwa
wyższego. Proces dostosowania wszystkich elementów funkcjonowania Uczelni będzie wspierany
poprzez udział PB w projekcie UNIVERS – European Cross Border University. Projekt jest
ukierunkowany na innowacje, rozwój, wymianę dobrych praktyk oraz mobilność. UNIVERS zakłada
opracowanie podstaw działania unikalnej, europejskiej uczelni, począwszy od statutu uniwersytetu
poprzez nowe programy kształcenia i metody (efektywne metody kształcenia), kończąc na
uwzględnieniu życia uniwersytetu w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Jednym z elementów, który
ma być efektem tego projektu, jest opracowanie warunków zunifikowania programów nauczania w

celu zdobycia europejskiego tytułu zawodowego: European Degree, a w rezultacie utworzenie
jednego, wspólnego systemu kształcenia, którego częścią pragnie być Politechnika Białostocka.
Ważną kwestią jest wpisywanie się założeń programu Erasmus w strategię modernizacji PB.
Planowana cyfryzacja programu współgra z wprowadzaną informatyzacją uczelni. Mając na uwadze
decydujący wpływ technologii cyfrowych na innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, Politechnika
Białostocka we współpracy z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim rozpoczęła wdrażanie
Elektronicznego Zarządzania Dokumentów (EZD). Równolegle do wprowadzenia EZD, pracownicy
koordynujący Program Erasmus wdrażają projekt Erasmus Without Papers. Uczelnia będzie
przeprowadzała zdalnie podpisywanie umów międzyinstytucjonalnych oraz będzie wymieniała
elektronicznie dokumenty związane z realizacją mobilności (Learning Agreement, Changes to
Learning Agreement, transkrypty ocen). Wprowadzona zostanie European Student Card. PB wierzy,
że digitalizacja instytucji i procesów związanych z obsługą realizowanych projektów przyczyni się do
udoskonalenia i modernizacji wszystkich aspektów realizowanych działań, począwszy od satysfakcji
indywidualnych uczestników projektów, przez zwiększenie transparentności działań, po umacnianie
współpracy z instytucjami międzynarodowymi i rozwój Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.
Niewątpliwą korzyścią wprowadzenia zdalnej obsługi projektów będzie ograniczenie dokumentacji
papierowej oraz eksploatacji urządzeń biurowych, co jako aspekt ekologiczny również wpisuje się w
politykę uczelni.
Uczelnia zobowiązuje się do przestrzegania wytycznych przedstawionych w Karcie Erasmusa
podczas realizacji wszystkich działań prowadzonych w ramach programu Erasmus. Działania
związane z rozwojem współpracy międzynarodowej będą realizowane w oparciu o wytyczne Komisji
Europejskiej oraz reformy szczebla krajowego, w szczególności o Program Umiędzynarodowienia
Szkolnictwa Wyższego przygotowany przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Edukacji.
PB wierzy, że udział w programie będzie korzystnie wpływał na realizację celów zakładanych
w strategii rozwoju i internacjonalizacji Uczelni. Korzyści będą dostrzegalne na szczeblu lokalnym,
krajowym i międzynarodowym. Program Erasmus będzie wspierał PB w procesie budowania instytucji
szkolnictwa wyższego, kształcącej w oparciu o wypracowane wysokiej jakości programy studiów.
Pomoże w podnoszeniu kwalifikacji kadry oraz zwiększaniu kluczowych kompetencji i
konkurencyjności studentów na europejskim rynku pracy. Umocni pozycję Uczelni na arenie
międzynarodowej, będzie podnosił prestiż i atrakcyjność szkolnictwa wyższego. W perspektywie
długofalowej przyczyni się do ujednolicenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, którego
częścią pragnie być Politechnika Białostocka.

Projekty w ramach Akcji 1 „Mobilność edukacyjna” realizowane są przez Biuro ds. Współpracy
Międzynarodowej PB, natomiast projekty międzynarodowe w ramach akcji 2 „Współpraca na rzecz
innowacji i wymiany dobrych praktyk” przez Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych oraz
Wydziały PB. Uczelnia zamierza kontynuować te działania, gdyż ich wpływ na rozwój Politechniki, jej
studentów oraz pracowników jest nieoceniony. Od 2015r. PB bierze udział w projekcie
mobilnościowym z uczelniami z krajów pozaunijnych. W ciągu 5 lat nawiązała aktywną współpracę z
126 uczelniami z 5 kontynentów. Doceniając ogromny potencjał tej współpracy zamierza ją
kontynuować, a także rozwijać kooperację z nowymi partnerami. Średnia liczba mobilności
realizowanych w ramach projektów KA103 i KA107 przekracza 500 osób rocznie. Działania w ramach
projektów międzynarodowych cieszą się coraz większym zainteresowaniem całej społeczności
akademickiej.
Politechnika Białostocka uczestnicząc w programie Erasmus od 1998 roku wypracowała
prawidłowe mechanizmy realizacji projektów. Działania prowadzone przez PB będą miały charakter
transparenty, realizowany z poszanowaniem zasad równości, niedyskryminacji oraz włączenia
społecznego. Dostęp do informacji na temat projektów będzie przejrzysty i udostępniany do ogólnej
wiadomości społeczności akademickiej oraz osób zainteresowanych. Politechnika Białostocka będzie
dobierała partnerów do realizacji działań jasno definiując role uczestników i oczekiwane rezultaty
współpracy. Współpraca będzie odbywała się na poziomie globalnym, a realizacja postanowień umów
wielostronnych będzie regularnie monitorowana. Zasady rekrutacyjne, regulaminy dotyczące
projektów, sposoby finansowania, cele i rezultaty projektów będą udostępniane do wiadomości
publicznej na stronach internetowych uczelni oraz przekazywane w sposób bezpośredni podczas
wydarzeń promocyjnych. Osoby niepełnosprawne i pochodzące ze środowisk defaworyzowanych

otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe z Funduszy Europejskich projektu PO WER. Uczelnia
dołoży wszelkich starań, aby przygotować uczestników do realizacji mobilności pod kątem kulturowojęzykowym. Podstawą do realizacji działań będą podpisane wcześniej porozumienia Learning
Agreement for Studies/Traineeship oraz Mobility Agreement. Katalogi przedmiotów będą na bieżąco
aktualizowane i udostępniane online. Uczestnicy przyjeżdżający otrzymają pomoc w znalezieniu
zakwaterowania, w kwestiach ubezpieczenia i otrzymania wizy.
W trakcie trwania mobilności uczestnicy przyjeżdżający zostaną aktywnie włączeni w życie
uczelni. Politechnika dołoży wszelkich starań, aby proces aklimatyzacji przebiegał płynnie, w sposób
korzystny dla wszystkich stron. PB zapewni bezpieczne warunki realizacji działań projektowych
wszystkim uczestnikom. Dzięki ciągłemu pozostawaniu w kontakcie z koordynatorami zajmującymi się
realizacją projektów, zarówno uczestnicy przyjeżdżający, jak i wyjeżdżający otrzymają wsparcie
merytoryczne i pomoc w rozwiązywaniu kwestii problematycznych. Uczelnia dołoży wszelkich starań
aby nadal były kontynuowane szerokie działania integracyjne dla studentów zagranicznych ze
środowiskiem akademickim i lokalną społecznością. Od lat bardzo dobrze funkcjonujący program
Mentor w kolejnych latach będzie prowadzony, w związku z czym, każdy przyjezdny student będzie
miał swojego opiekuna-studenta polskiego.
Po zakończeniu mobilności Uczelnia zobowiązuje się do automatycznego uznania wszystkich
wcześniej zaplanowanych w LA, a potwierdzonych w dokumencie Transcript of Records przedmiotów
i efektów kształcenia. Osiągnięcia i działania kadry pracowniczej uczestniczącej w programie zostaną
uznane przed PB, a ich udział w rozwoju współpracy międzynarodowej będzie brane pod uwagę w
ocenie ewaluacyjnej. Uczestnicy przyjeżdżający otrzymają certyfikat pobytu, a transkrypt ocen
zostanie przesłany do uczelni macierzystej niezwłocznie po jego wystawieniu. Dodatkowo,
Politechnika Białostocka będzie angażowała uczestników projektów do aktywnego upowszechniania
rezultatów i promowania korzyści płynących z uczestnictwa w projektach.
PB współpracuje z innymi uczelniami białostockimi oraz z Miastem Białystok i okolicznymi
gminami. Celem jest promocja miasta i regionu oraz działania mające na celu pobudzenie rozwoju
gospodarczego. Wydziały PB podpisały umowy o współpracy z przedsiębiorstwami w mieście i
regionie, na podstawie których studenci odbywają praktyki, a pracownicy biorą udział w badaniach.
Jest to współpraca w szerokim zakresie, obejmującam m.in. wspólne działania na rzecz
upowszechniania i integracji sektora B+R z regionalnym przemysłem, działalność na rzecz
rozpowszechniania udziału podlaskich naukowców i przedsiębiorców w Programach Ramowych Unii
Europejskiej, współpracę w pozyskiwaniu środków na realizację projektów finansowanych w ramach
funduszy strukturalnych UE, współpracę w zakresie włączania w programy dydaktyczne prowadzone
w uczelni o elementy praktyczne.
Głównymi celami udziału PB w programie Erasmus+ jest nadanie wymiaru europejskiego
instytucji, podniesienie poziomu i jakości kształcenia, podniesienie kompetencji zawodowych,
językowych oraz interpersonalnych pracowników i studentów, modernizacja i umiędzynarodowienie
instytucji poprzez współpracę z zagranicznymi partnerami, zwiększenie innowacyjności badań
naukowych i wymiana dobrych praktyk. Założone cele PB planuje osiągnąć poprzez nawiązywanie
nowych partnerstw strategicznych, zwiększenie ilości podpisanych umów międzyinstytucjonalnych
oraz pogłębianie i rozszerzanie dotychczasowej współpracy badawczo-naukowej. Obecnie realizujemy
współpracę w ramach 334 umów międzyinstytucjonalnych. Planowane jest pozyskanie partnerów z
krajów skandynawskich oraz Europy południowo-zachodniej, jak również intensyfikacja współpracy z
krajami rozwijającymi się. Zakładane coroczne zwiększanie mobilności wyjazdowych o 10% zostanie
osiągnięte dzięki promocji programu z naciskiem na upowszechnianie dotychczasowych rezultatów
oraz zapoznanie społeczności akademickiej z ułatwieniami wynikającymi z cyfryzacji programu. PB
będzie dążyło do stałego rozszerzania oferty przedmiotowej w j. angielskim (aktualnie 462
przedmioty). Wpływ udziału w projektach będzie monitorowany poprzez ewaluację ankiet uczestników,
co dodatkowo pozwoli na stałe udoskonalanie podejmowanych działań.

