Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2021
Program Erasmus Plus jest istotnym elementem kształcenia studentów na Uniwersytecie
Artystycznym w Poznaniu. W ramach Programu Uczelnia poszukuje uczelni partnerskich kształcących
w dziedzinie sztuk plastycznych i sztuk projektowych oraz kierunków teoretycznych związanych ze
sztuką. Długoterminowym celem jest zawieranie nowych umów partnerskich z uczelniami z Unii
Europejskiej oraz krajów stowarzyszonych tak, aby umożliwić studentom możliwość skorzystania z jak
najszerszej oferty. Wynika to z przekonania, że intensywne kontakty zagraniczne przyczynią się do
rozwoju kreatywności, poprawy znajomości języków obcych oraz pozwolą wprowadzać nowe
rozwiązania dydaktyczne i organizacyjne.
Udział w programie Erasmus Plus wpisuje się w politykę umiędzynarodowania Uczelni. Poza
nawiązywaniem kontaktów z instytucjami w krajach objętych Programem, Uniwersytet Artystyczny w
Poznaniu posiada stale rozwijającą się sieć kontaktów i umów dwustronnych z uczelniami z krajów
takich, jak: Chiny, Kanada, Izrael czy Japonia. Dodatkowo uczelnia prowadzi dwustronne wymiany
studenckie z Shich Chien University na Tajwanie oraz Lviv National University of Arts.
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu tworzy swój autonomiczny wizerunek poprzez ciągły rozwój
programu nauczania w oparciu o państwowe akty prawne, wytyczne procesu Bolońskiego oraz statut
Akademii. Uniwersytet kształci studentów, kadrę artystyczną i naukową uczestnicząc w dziele
wszechstronnego rozwoju kultury, sztuki i nauki w zgodzie z zasadami wolności artystycznej, wolności
nauczania i wolności poglądów. Społeczność Uniwersytetu przestrzega zasad równości i szeroko
rozumianej tolerancji czego wyrazem są słowa ślubowania składanego podczas immatrykulacji.
Uniwersytecka równość traktowania bez względu na płeć, wyznanie czy status majątkowy zapewnia
regulamin studiów oraz regulamin pomocy materialnej dla studentów
Pedagodzy i studenci uczelni zagranicznych korzystając z ogólnodostępnych stron internetowych, w
wersji obcojęzycznej tłumaczonych na język angielski, zapoznają się z możliwościami poszerzania
swojej wiedzy w naszej uczelni w Poznaniu w zgodności z programem nauczania w uczelni
macierzystej. Strony internetowe zawierają również ogólnodostępne informacje dotyczącą European
Credit Transfer System oraz Erasmus Policy Statement aby zapewnić jak największą przejrzystość
naszych działań w kontekście współpracy europejskiej. Corocznie zwiększa się liczba zajęć
teoretycznych i praktycznych prowadzonych w języku angielskim. Tworzone są materiały
informacyjne w języku angielskim skierowane dla kandydatów. Wprowadzane są również nowe
rozwiązania m.in. program mentoringu dla studentów przyjeżdżających, w ramach którego polscy
studenci, na zasadach wolontariatu, udzielają pomocy i dodatkowych informacji uczestnikom
Programu Erasmus Plus.

Studenci Uniwersytetu Artystycznego zachęcani przez pedagogów wykazują się bardzo dużą
mobilnością czego przejawem są między innymi indywidualne wyjazdy na praktyki do instytucji
zagranicznych, dlatego też z tym większym entuzjazmem pragniemy włączyć się w zwiększenie
mobilności studentów w tym zakresie.
Dzięki naszym dotychczasowym doświadczeniem wypracowana została jednolita procedura związana
z kwalifikacją studentów do odbycia praktyk, doborem miejsca odbycia praktyk adekwatnego do

specjalizacji studenta, kontroli przebiegu praktyk oraz uznawalności okresu pobierania nauki
praktycznej zawodu za granicą.
Organizując mobilności studentów będziemy sięgać do naszych najlepszych i sprawdzonych
doświadczeń związanych z rekrutacją kandydatów, spośród których staramy się wybierać osoby
spełniające kryteria eliminacyjne.

Celem zapewnienia jak najlepszej jakości Student Placement monitorujemy każdy etap realizacji
zadania począwszy od właściwego doboru miejsca odbycia praktyki poprzez podpisanie Placement
Contract i Quality Committment jak również Training Agreement, bieżącej kontroli raportów
uczestników programu potwierdzonych przez zagranicznego opiekuna praktykanta, i finalnie
dokumentów potwierdzających odbycie praktyki i uzyskanie zaliczenia.
Tak pojęte i uregulowane praktyki studenckie staną się bardzo ważnym elementem sprawdzianu
zdobytej wiedzy jak i systemów kształcenia oraz i skuteczności zdobytej wiedzy w trakcie jak i po
praktykach.
Informacje dotyczące procedur programowych są udostępnione do publicznej wiadomości na
stronach internetowych Uniwersytetu.
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu realizując współpracę w ramach programu Erasmus od 1999
roku w procesie ciągłym w oparciu o doświadczenia z zakresu wymiany studentów i pedagogów,
rozwija swoje przygotowanie związane z zapewnieniem jak najwyższej jakości i transparentności
priorytetów dotyczących przebiegu mobilności.
Pracownicy związani z obsługą programu Erasmus, koordynator uczelniany oraz koordynatorzy
wydziałowi służą pomocą w wyborze programu nauczania, organizacji zakwaterowania, programu
orientacyjnego, przedstawia indywidualnie każdego stypendystę profesorom w wybranych przez
niego pracowniach, koordynują proces uzyskiwania zaliczeń i wystawiania dokumentów tj. letters of
confirmation albo transcripts of records.
Elementem integralnym współpracy międzyuczelnianej jest wymiana pedagogów, których zajęcia
wplatane są w program nauczania wolnego wyboru. Przyjeżdżający pedagodzy otrzymują pełne
wsparcie ze strony Uniwersytetu Artystycznego związane z organizacją pobytu, dotyczy to zarówno
organizacji przyjazdu, zakwaterowania, udostępnienia narzędzi dydaktycznych.
Wysoka mobilność studentów przejawia się w uznaniu wysiłku włożonego w uczelni partnerskiej.
Przejrzystość uznawalności uzyskanej za granica wiedzy potwierdzana jest każdorazowo przez
Dziekana, który przy doborze programu nauczania ma możliwość zwrócenia uwagi studentowi aby jak
najlepiej wykorzystać pobyt po względem rozszerzenia wiedzy i zdobycia nowych doświadczeń
wynikających z charakterystycznych dla konkretnych uczelni programów nauczania będących często
wynikiem wielopokoleniowej tradycji.
Władze Uniwersytetu Artystycznego prowadzą prace nad wprowadzeniem anglojęzycznego ogólnego
bloku wiedzy teoretycznej dla studentów zagranicznych w tym również dla Erasmusowiczów.
Zarządzanie i finansowanie programem Erasmus + jest zgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej.
Umożliwia to formułowanie i wdrożenie klarownych zasad, regulaminów i procedur organizacyjnych i
finansowych. Wszelkie oficjalne decyzje podejmowane w obszarze zapewnienia jakości są oparte na
opublikowanych i konsekwentnie stosowanych kryteriach. Wyniki osiągane przez Uniwersytet

Artystyczny w Poznaniu są monitorowane i podlegają ocenie co zwiększa efektywność i
odpowiedzialność stron zaangażowanych w procesy podejmowania decyzji.

