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Działania na rzecz wzmacniania i rozwoju współpracy międzynarodowej, 
wielokulturowości, budowania wzajemnego szacunku i zrozumienia, a także 
zrównoważonego rozwoju, stanowią fundament działalności Collegium Civitas (CC). 
Misja naszej Uczelni w pełni wpisuje się w wartości wyrażone poprzez Kartę Erasmusa 
dla Szkolnictwa Wyższego (Karta ECHE), której zapisy są przestrzegane w każdym 
wymiarze i aspekcie funkcjonowania, tworząc integralny element Polityki Collegium 
Civitas. Toteż udział w Programie Erasmus+ stanowi dla nas naturalną ścieżkę rozwoju 
i jest wynikiem realizacji misji CC. 
 
Misją Collegium Civitas jest tworzenie wielopokoleniowego i 
międzynarodowego środowiska akademickiego sprzyjającego myśleniu 
i działaniu poprzez kształcenie na najwyższym poziomie przyszłych liderów 
życia publicznego w Polsce i poza jej granicami: liderów życia społecznego, 
politycznego i gospodarczego, pokolenia przedsiębiorczego i kreatywnego, 
otwartego na wielokulturowe dziedzictwo i wyzwania współczesności, a zarazem 
postrzegającego świat w kategoriach prospołecznych i dobra wspólnego. Nasza 
Uczelnia jest miejscem i centrum wymiany myśli, debaty publicznej i dyskursu 
światopoglądowego wynikającego z wykorzystania wiedzy i doświadczenia 
wybitnych reprezentantów życia akademickiego i ekspertów w zakresie nauk 
społecznych, politycznych, stosunków międzynarodowych i dyplomacji, 
bezpieczeństwa i zarządzania, nowych mediów i dziennikarstwa, kultury i sztuki. 
Nasze Collegium Civitas to także wzór pewnej postawy obywatelskiej, 
dla której najważniejszą wartością jest poczucie wolności jednostki i 
wspólnoty oraz pluralizm myśli i słowa w poszukiwaniu prawdy. To 
przede wszystkim szacunek dla drugiego człowieka, poczytywany jako wartość 
podstawowa i uniwersalna, niezależna od czasu i kultury. Nasze Civitas to świat 
różnych odcieni, nieco na wzór tej sentencji, którą mamy zapisaną w godle: „Gradu 
diverso, via una” – co oznacza „Różnym krokiem, jedną drogą” – czyli zmierzanie do 
wspólnego celu przy poszanowaniu indywidualności i poszukiwaniu różnych dróg 
jego realizacji, zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności nauki i edukacji. 
 
Celem strategicznym Collegium Civitas jako uczelni prowadzącej szereg programów na 
poziomie licencjackim i magisterskim w języku angielskim jest zwiększenie stopnia 
umiędzynarodowienia oraz dalsza poprawa pozycji uczelni na arenie 
międzynarodowej. Założenia te udaje się uczelni systematycznie realizować i w 
znaczącym stopniu przyczynia się do tego aktywny udział w programie Erasmus+.  
 
Aktywnie zachęcamy naszych studentów do spędzania czasu za granicą w ramach 
programu Erasmus+, zapewniamy uznanie kwalifikacji zdobytych za granicą podczas 
studiów i praktyk, promujemy wśród naszych studentów naukę dwóch języków oprócz 
języka ojczystego; poprzez różnorodne programy wsparcia (m.in. stypendia) dążymy 
do umożliwienia dostępu do wysokiej jakości kształcenia oferowanego przez naszą 



uczelnię, niezależnie od sytuacji społeczno-ekonomicznej naszych studentów. We 
wszystkich naszych akademickich przedsięwzięciach i codziennej pracy naszej Uczelni 
prezentujemy silne poczucie naszej europejskiej tożsamości, europejskiego dziedzictwa 
kulturowego i jego różnorodności oraz nieustannie promujemy te wartości wśród 
naszych studentów. 
 
Collegium Civitas jest uczelnią o wysokim stopniu umiędzynarodowienia. Ok. 30% 
naszych studentów to obcokrajowcy, notujemy także coraz większe zainteresowanie 
studentów z zagranicy przyjazdem do naszej Uczelni w ramach programu Erasmus+. 
Długofalowa strategia umiędzynarodowienia Collegium Civitas, przyjęta na lata 2021-
2027, zakłada dalszą pracę nad wzmacnianiem stopnia umiędzynarodowienia oraz 
międzynarodowej pozycji uczelni, dążąc przy tym do zwiększenia liczebności 
mobilności studenckich oraz pracowniczych, a także zacieśniania współpracy z innymi 
instytucjami szkolnictwa wyższego w ramach Programu Erasmus+.  
 
Władze Collegium Civitas dostrzegając wagę umiędzynarodowienia prowadzą i 
wspierają działania na rzecz promocji programu Erasmus+ i aktywnego zachęcania 
studentów oraz pracowników do udziału w programie, co przekłada się na a) 
zwiększenie kompetencji jego uczestników, b) podniesienie jakości kształcenia i 
udoskonalanie programów studiów, c) realizację projektów naukowych (w tym 
zwiększenie liczby publikacji zagranicznych naszych naukowców, czy uatrakcyjnienie 
oferty studiów), a także d) optymalizację szeregu procesów wspierających uczenie i 
nauczanie w naszej Uczelni, jak i udoskonalenie samego procesu organizacji wymian.  
 
Cyfryzacja procesów związanych z uczestnictwem w programie Erasmus+ jest również 
ważnym aspektem, ułatwiającym realizację ambitnych celów, jakie stawia inicjatywa 
Erasmus Without Paper (EWP). EWP jest w pełni zgodny z polityką Collegium Civitas 
– nowoczesnej uczelni o wysokim stopniu digitalizacji. Procesy organizacyjne (w tym 
dydaktyczne) w dużej mierze opierają się na nowoczesnych platformach 
informatycznych. Warto zauważyć, że w okresie kryzysu związanego z Covid-19 nasza 
Uczelnia była w stanie szybko wdrożyć kompletny program nauczania on-line (100% 
zajęć) i zaoferować go wszystkim naszym studentom, bez uszczerbku dla jakości 
nauczania. Collegium Civitas od kilku lat wdraża systemowe „zielone” rozwiązania w 
naszej codziennej pracy i promuje zrównoważony rozwój - cyfryzacja naszych procesów 
okazała się sprzymierzeńcem w realizacji tych celów. Doświadczenia te wpłyną 
korzystnie na nasz udział w programie Erasmus+ 2021-2027, ponieważ jesteśmy 
przygotowani do hybrydowego uczenia się i nauczania, współpracy online podczas 
projektów badawczych oraz do dzielenia się zdobytymi doświadczeniami z uczelniami 
partnerskimi, z którymi współpracujemy w ramach programu Erasmus+. 
 
Kadra naukowa, dydaktyczna i administracyjna dzięki uczestnictwu w programie 
Erasmus+ nabywa również biegłość we współpracy międzynarodowej i współdziałaniu 
i pracy w środowisku międzynarodowym, zdobywając cenne doświadczenia w 
zagranicznych uczelniach partnerskich. Naszym celem na lata 2021-2027 jest 
kontynuacja i wzmocnienie tego procesu, dalszy transfer wiedzy i dzielenia się 
doświadczeniami oraz najlepszymi praktykami z naszymi partnerami, w celu 
budowania długofalowych zysków dla całego regionu. 
 

CC zgodnie z przyjętą strategią, dąży do dalszego rozwoju współpracy z uczelniami 
partnerskimi poprzez pogłębioną wymianę wiedzy i doświadczeń, intensyfikację 
współpracy badawczej, organizowanie paneli dyskusyjnych, konferencji, seminariów i 
sympozjów naukowych, a także podejmowanie wspólnych inicjatyw, takich jak 
umożliwianie studentom uzyskania podwójnego dyplomu. Współpraca 
międzynarodowa obejmuje kraje Unii Europejskiej oraz kraje trzecie (wśród nich 
wymienić można: USA, Ukrainę, Kazachstan, Indonezję, Wietnam). Uczelnia osiąga 



wymierne, pozytywne wyniki dzięki realizacji wspólnych działań na rzecz kształcenia, 
często rozpoczętych w ramach programu Erasmus+. Przykładem może tu być program 
Transatlantic Dual Master’s Degree w zakresie History and Security Studies, 
prowadzony z West Virginia University, projekty obejmujące komponenty badawcze, 
takie jak Strategiczne Partnerstwo WISE: Widening Interdisciplinary Sustainability 
Education, realizowane przez interdyscyplinarne konsorcjum europejskich instytucji 
akademickich, czy partnerstwo realizowane w ramach Sieci Jean Monnet. 
 
Ponadto, studenci i pracownicy (naukowi, wykładowcy, kadra administracyjna) 
uczestniczący w Programie Erasmus+ mają dostęp do pełnego wsparcia 
informacyjnego, mentoringowego (na każdym etapie – od przygotowania do wyjazdu, 
poprzez wyjazd i po powrocie), a efekty udziału w programie poddawane są ewaluacji, 
która pomaga nam planować kolejne etapy działań w ramach programu Erasmus+. 
Uczestnicy korzystają również z doświadczenia absolwentów programu Erasmus+, 
którzy wspierają nas w promocji programu, pełniąc rolę ambasadorów programu 
Erasmus+ i udzielając porad nowym uczestnikom. W Collegium Civitas dążymy do 
dalszego rozwoju sieci ambasadorów programu Erasmus+ w latach 2021-2027, 
ponieważ uczestnicy często okazują się jego najlepszymi rzecznikami. 
 
Collegium Civitas w pełni respektuje zasady niedyskryminacji ustalone w programie 
Erasmus+, zapewnia uczestnikom pochodzącym z różnych środowisk równy dostęp do 
programu i równe możliwości korzystania z jego oferty. Zapewniamy pełne uznanie 
doświadczeń edukacyjnych i ich wyników oraz transfer efektów kształcenia wymian 
studenckich, jak i zakończonej praktyki zagranicznej. Przy czym nie pobieramy od 
studentów przyjeżdżających w ramach mobilności jakichkolwiek opłat za naukę, opłat 
rejestracyjnych, opłat za egzaminy, korzystanie z laboratoriów lub bibliotek. Studenci 
przyjeżdżający traktowani są na równi ze studentami Collegium Civitas, a we 
współpracy z Samorządem Studenckim naszej Uczelni oferujemy im wsparcie w 
adaptacji w Polsce i integracji ze społecznością akademicką. Programem Erasmus+ i 
jego uczestnikami zajmują się w Collegium Civitas w pierwszej linii Biuro Współpracy 
i Promocji Międzynarodowej, Centrum Karier oraz Dział Dydaktyki. Wszystkie inne 
działy naszej Uczelni i pracownicy administracyjni objęci są kompleksowym 
programem szkoleń nt. umiędzynarodowienia, komunikacji międzykulturowej i mogą 
służyć radą i pomocą studentom i pracownikom z zagranicznych uczelni partnerskich. 
 
W Collegium Civitas program Erasmus+ będący filarem umiędzynarodowienia naszej 
uczelni i budowania otwartości na współpracę, jest obecny w codziennych działaniach 
całej instytucji. Zajmuje on kluczowe miejsce w strategii internacjonalizacji, co 
przekłada się w sposób realny na rozwój naszej uczelni poprzez zawieranie partnerstw 
strategicznych, wymianę dobrych praktyk oraz podejmowanie efektywnych działań w 
zakresie nauczania. Dążymy do dalszego podniesienia poziomu internacjonalizacji i 
planujemy zwiększenie zakresu uczestnictwa Collegium Civitas w programie Erasmus+ 
w latach 2021-2027, bo wierzymy, że ma to nie tylko nieocenione przełożenie na 
przyszły kształt naszej uczelni, ale także pozwoli nam wnieść wkład w rozwój 
Europejskiego Obszaru Edukacji. 
 

 

*** 

 

Więcej informacji na temat programu Erasmus+ w Collegium Civitas można znaleźć na 
stronie: https://www.civitas.edu.pl/pl/wspolpraca/programy-wymiany-studenckiej 
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