
Zarządzenie Rektora

Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

z dnia 13 lipca 2022 roku

w sprawie PoliĘki współpracy międrynarodowej

Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dńa}O Iipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższymi
nauce (Dz.U. z2022 t. poz. 574) zarządzarfl co następuje:

§1

Wprowadza się Politykę współpracy międzynarodowej Akademii Medycznych

i Społecznych NaŃ Stosowanych.

§2

Polityka współpracy zawodowej stanowi załączniknr do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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PoliĘka współpracy międzyna rodowej

Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

Współprac a międzynarodowa ma zasadnicze znaczenie dla rozwoj u AMi SNS. Cele związane
z Europejskim Obszarem Edukacyjnym są dla uczelni nadrzędne w rozwijaniu oferty
edukacyjnej i stwarzaniu mozliwości doskonalenia kompetencji kadry i studentów poprzez
realizację projektów międzynarodowych otaz wykorzystanie możliwości wynikających
z progfamu Erasmus -|.

Aby uczynió tę kwestię priorytetową, określone zostały vrytyczne dla współpracy
międzynarodowej, za,warte w strategii uczelni, obowiązującej do 2025 roku. W dokumencie
tym określono kierunek rozwoju krajowej imięd4lnarodowej współpracy akademickiej.

AMiSNS realizuje współpracę zuczelniarrti i innymi podmiotami za granicą, biorąc pod uwagę
następujące krYeria:

a. zapewnienie możliwości rozwijania międzynarodowej współpracy w obszarach
kształcenia odpowiadających obecnlłn iprzyszłymkierunkom rozwoju uczelni;

b. zapewnienie zrożnicowanej oferty partnerów zagraricznych, uwzględniającej takżę
współpracę międzynarodową Elbląga i regionu (podpisane partnerstwa ptzez władze
samorządowe).

Realizacji celów strategicznych zawartych w strategii służą następujące działania

a) rozwijanie międzynarodowej wymiany pracowników akademickich oraz studentów
w ramach programu Erasmus *;

b) budowanie sieci relacji z irnymi ośrodkami akademickimi za granicą w zakresie badń
rozwojowych;

c) wspieranie działńpracowników i studentów zmietzających do zwiększenia aktyrłmości
i mobilności międzynarodowej ;

d) promowanie wśród pracowników i studentów możliwości udziału
w międzynarodowych projektach;

e) koordynację przepływu informacji pomiędzy AMiSNS i partnerami zagrańcznymi;
f) wznowienie dawnych porozumień partnerskich w zakresie długofalowej współpracy

zagranicznej;
g) nawiązanie nowych porozumień międzyuczelnianych i tozszetzęnie sieci kontaktów

z partnerami zagr anicznymi ;



h) inicjowanie międzynarodowych wydarueń w celu zwiększenia |iczby wykładowców
i pracowników zagtaricznych oraz popularyzacji programu Erasmus*;

i) zwiększenie poziomu aplikowania o granty ze środków zagranicznych;udziałAMisNs
w transgranicznych programach dedykowarrych współpracy międzynarodowej,
gwaranĘących dofinansowanie projektów proponowanych m.in. przęz Urząd
Marszałkowski i Euroregion Bałtyk;

j) budowanie atrakcyjnej oferty programu kształcenia w języku polskim i językach

obcych;

k) stworzenie angielskiej wersji strony internetowej uczelni AMiSNS ;

D prowadzenie zĄęć w językach obcych/angielskim;
m) wzmacnianie udziŃu AMiSNS w międzynarodowych konferencjach, sympozjach,

badaniach naukowych;
n) opracowywanie międzynarodowych programów badawczychzudzińem studentów;

o) rozwijanie współpracy z przedsiębiorcami zagtanicznymi i placówkami medycznymi
poprzęz r ealizację praktyk i szkoleń;

r) orgarizacja szkoleń przygotowujących do udziału w projektach międzynarodowych.

Uczelniauwzględnia w swojej polityce współpracy międzynarodowej konieczność zachęcania
do udziału w programach współpracy międzynarodowej osób niepełnosprawnych, osób w
trudnej sytuacji zyciowej. Ma to sfużyć ograniczaniu negatywnych zjawisk społecznych, w tym
migracji do największych ośrodków miejskich w Polsce orazprzectwdziałaniu dyskryminacji.
Postawione cele realizowane są w duchu tolerancji, opartej na szacunku i akceptacji bez
względu na pochodzenie, kulturę czy religię jednostki.

Uczelnia promuje dpenie do doskonałości w rozwijaniu umiejętności i wiedzy swoich
pracowników oraz studentów, stwarząąc szanse rozwojowe osobom z mniejszych ośrodków,
oddalonych od aglomeracji miejskich otaz osobom ze środowisk defaworyzowanych
społecznie. Dostosowuje tez swoją ofertę ksźałcenia do realnych potrzeb interesariuszy,
uwzględniając w tej ofercie zjawiska społeczno-gospodarcze zachodzące w przestrzeni
międzynarodowej.

Realizacja polityki współpracy międzynarodowej w założęniu powinna prowadzić do:

wzrostu liczby uczestników projektów międzynarodowych, w tym osób biorących
udziń w programie Erasmus*;

wzrostu wiedzy i umiejętności praktycznych absolwentów uczelni rozpoczytających
pracę w zawodzie;

doskonalenia pro gramów ksźałcenia i form współpracy międzynarodowej ;

zapewnienia wyjeżdżającym i przyjeżdżającym uczestnikom projektów
międzynarodowych pomocy zwięanej z dostosowaniem się do nowego otoczenia
i spełnieniem wymagań wynikającychz danego projektu;

zapewnieniaprzyjeżdżającympartnerom (studenci, kadra) wsparcia językowego;

ksźałtowania wizerunku AMiSNS jako uczelni, która potrafi funkcjonowaó
w przesttzeni międzynarodowej i budowaó atrakcyjną dla swoich studentów i partnerów

sieć kontaktów.


