DEKLARACJA W SPRAWIE POLITYKI EUROPEJSKIEJ
WyŜsza Szkoła Logistyki rozumie potrzebę umiędzynarodawiania studiów, szczególnie ze
względu na postępującą globalizację, zacieranie granic, labilność otoczenia, niŜ demograficzny,
ponadnarodową współpracę organizacji, zapotrzebowanie na interdyscyplinarnie wykształconych
absolwentów itp. Jednym z celów strategicznych Uczelni jest otwarcie obcojęzycznej ścieŜki
studiów, która pozwoli nie tylko na podniesienie kompetencji językowych polskich studentów, ale
równieŜ stanie się atrakcyjna dla studentów oraz wykładowców zagranicznych uczelni –
początkowo będzie ograniczona do ścieŜki na studiach I – go stopnia, ale w następnych latach
planowane jest poszerzenie oferty edukacyjnej o studia magisterskie. Dzięki takiemu podejściu
moŜliwe będzie włączenie na stałe do programu studiów gościnnych wykładów przedstawicieli
zagranicznych instytucji (szkoleniowych i biznesowych).
WSL poszukuje partnerów wśród uczelni oraz instytucji, które posiadają juŜ renomę, ale równieŜ
wśród tych, które są innowacyjne, otwarte na współpracę, a przede wszystkim tych, których
zainteresowania obejmują edukację oraz szeroko pojętą logistykę. Międzynarodowa współpraca
instytucjonalna uczelni z przedsiębiorstwami produkcyjnymi, handlowymi, informatycznymi
i usługowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu, ma na celu wymianę informacji o potrzebach w
zakresie merytorycznej wiedzy absolwentów i ich przygotowania praktycznego, a takŜe udział
specjalistów-praktyków w procesie dydaktycznym.
WSL nie ogranicza się w poszukiwaniach partnerów tylko do krajów naleŜących
i kandydujących do UE, ale równieŜ rozszerza swoją współpracę za wschodnią granicę. Ostatnio
nawiązane zostały kontakty z uczelniami z Białorusi i Ukrainy, które skutkować mogą wymianą
studentów
oraz
nauczycieli
akademickich.
Co
więcej,
WSL
podpisała
umowy
międzyinstytucjonalne z dwoma uczelniami w Turcji, które pozwalają na nawiązywanie kontaktów
naukowych oraz podejmowania współpracy międzynarodowej przy projektach badawczych.
NajwaŜniejszym celem WSL jest takie wykształcenie absolwentów, aby jak najlepiej odpowiadali
wymogom współczesnego rynku pracy. Biorąc pod uwagę charakter dzisiejszego rynku pracy,
a szczególnie konieczność zwiększonej mobilności związanej z rozproszeniem miejsc pracy,
optymalizacją procesów wytwórczych, zmniejszającym się popytem na pracę fizyczną, głównie
w krajach rozwiniętych, nadrzędnym celem kształcenia jest stworzenie absolwenta
o wszechstronnych umiejętnościach, elastycznego, szybko dopasowującego się do zmian
otoczenia, a takŜe gotowego do przemieszczania się oraz do współpracy w międzynarodowych
zespołach. Udział w Programie jest jednym z narzędzi, które pomagają ten cel osiągnąć.
W WSL Program wymiany międzynarodowej jest skierowany do studentów I stopnia, którzy
osiągnęli wysokie wyniki z wykładanych przedmiotów, charakteryzują się wysoką znajomością
języka obcego oraz wykazują się dodatkowym zaangaŜowaniem na rzecz Uczelni, rozwijany
program praktyk będzie natomiast skierowany do studentów wszystkich stopni, przy czym dalej
przy selekcji będzie kładziony szczególny nacisk na dotychczasowe osiągnięcia oraz
zainteresowania studenta. Przy rekrutacji do wszystkich działań Programu pod uwagę jest brana
motywacja kandydata, który powinien posiadać duŜo samozaparcia, samodzielności
i odpowiedzialności, a takŜe umiejętność perspektywicznego spojrzenia, aby w pełni wykorzystać
oferowane moŜliwości rozwoju. W przyszłości planowane jest nawiązanie współpracy z kolejnymi
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uczelniami zagranicznymi w celu umoŜliwienia wymiany równieŜ studentów II – go stopnia, a po
otwarciu studiów III – go stopnia, promowanie wymiany równieŜ tych uczestników.
WSL promuje równieŜ zwiększanie kompetencji dydaktycznych oraz naukowych wśród swojej
kadry akademickiej, poprzez udział w zagranicznych szkoleniach, staŜach oraz poprzez wymianę
akademicką. W przyszłości ma nadzieję na zwiększenie moŜliwości wymiany nie tylko w sensie
naukowym, ale równieŜ wyniku połączenia nauki i otoczenia biznesowego.
WyŜsza Szkoła Logistyki ma zamiar kontynuować uczestnictwo w międzynarodowych
programach, które pozwolą zwiększać kompetencje w zakresie współpracy, otwartości, wymiany
doświadczeń, a dzięki kompilacji róŜnych kulturowo praktyk (w zakresie dydaktyki, nauki), dadzą
moŜliwość wywołania efektu synergii, który będzie stanowił wartość dodaną projektu.
Kontynuacja szeroko zakrojonej współpracy ze szkołami średnimi w zakresie edukacji logistycznej
pozwoli na rozbudowę potencjału Szkół oraz samej uczelni, zwiększając kompetencje młodzieŜy
oraz nauczycieli, a tym samym poprawiając jakość kształcenia. Współpraca z innymi uczelniami
zagranicznymi, szczególnie w zakresie kształcenia z wykorzystaniem technologii internetowych,
przyczynia się do zwiększenia moŜliwości dotarcia do coraz większej liczby słuchaczy, przy
jednoczesnym pozytywnym wpływie na mobilność uczestników procesu (twórców oraz odbiorców
produktów współpracy). WdraŜany program dot. poprawy jakości kształcenia, opierający się m.in.
o współpracę z otoczeniem biznesowym, pozwoli na podniesienie jakości kształcenia logistycznego,
co znacząco wpłynie na posiadane przez absolwentów kompetencji oraz dopasowanie ich
umiejętności do wymogów europejskiego rynku pracy. W kolejnych latach, WSL ma zamiar
rozwijać współpracę z uczelniami zagranicznymi spoza obszaru europejskiego, w celu wymiany
doświadczeń oraz minimalizowania róŜnic w zakresie edukacji logistycznej pomiędzy krajami
Europy.
Według Strategii Rozwoju Uczelni, do 2020 roku WSL chce być wiodącą uczelnią kształcenia
logistycznego, co zamierza osiągnąć poprzez wprowadzanie nowatorskich programów nauczania
oraz rozwoju badań naukowych. Takie cele jest w stanie osiągnąć poprzez współpracę
z zewnętrznymi instytucjami (krajowymi i zagranicznymi) z zakresu edukacji, kształcenia
logistycznego oraz obszaru logistyki, która opiera się na partnerstwie we wspólnych projektach,
wymianie kadr i studentów, sprzyjających wymianie doświadczeń i uzyskaniu efektu synergii.
Dodatkowo, współpraca ponadnarodowa przyczynia się zwiększenia dostępu do wiedzy,
umiejętności, rozwiązań dla studentów oraz wykładowców, a nawet zwiększenia szans udziału
w międzynarodowych inicjatywach. WdraŜany w WSL Model Zarządzania Jakością i Kontroli
Jakości ma na celu zwiększenie jakości kształcenia poprzez dopasowanie treści kształcenia do
wymagań rynkowych, umoŜliwienie nabycia dodatkowych kwalifikacji oraz doświadczenia
zawodowego poprzez współpracę z przedsiębiorstwami (krajowymi i zagranicznymi) na zasadzie
organizacji praktyk, staŜy oraz współpracy przy tworzeniu programów nauczania. Uczestnictwo w
Programie pozwoli na nawiązywanie jeszcze szerszych kontaktów z otoczeniem biznesowym, a
tym samym na upraktycznianie programów studiów przez zapoznanie studentów oraz nauczycieli
ze środowiskiem gospodarczym. Uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej przez umoŜliwienie wyjazdów
zagranicznych wpłynie na liczbę studentów, a ty samym na liczbę obywateli z wykształceniem
wyŜszym.
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