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Projekt typu Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu w 
ramach programu Erasmus+ (nr umowy finansowej 2015-1-PL01-KA103-015145) był 
realizowany przez Politechnikę Lubelską (dalej: PL) od 1.06.2015 do 31.05.2017. Projekt był 
zgodny ze strategią umiędzynarodowienia PL, Kartą Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 
2014-2020, Erasmus Policy Statement oraz umowami międzyinstytucjonalnymi zawartymi 
przez PL w ramach programu Erasmus+.  
W ramach projektu PL współpracowała z kilkuset instytucjami zagranicznymi, z którymi do 
tej pory miała rozwiniętą współpracę w zakresie wymiany, prowadzenia badań naukowych, 
realizacji staży dla studentów i pracowników, ale także nawiązała nowe kontakty i podpisała 
nowe umowy. Główni partnerzy projektu to Technicka Univerzita v Kosiciach i Zilinska 
Univerzita v Ziline, ale zgodnie ze Erasmus Policy Statement, PL zrealizowała też wiele 
mobilności we współpracy z instytucjami z Turcji, Hiszpanii, krajów skandynawskich czy 
Holandii.  W projekcie wzięli udział przedstawiciele środowiska akademickiego PL oraz 
instytucji partnerskich – studenci, nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracji, a 
główne dziedziny to: architektura i urbanistyka, budownictwo, technologie związane z 
ochroną środowiska, mechanika i metalurgia.  Zrealizowano 361 wyjazdów, w tym: 57 
wyjazdów studentów w celu zrealizowania części studiów; 146 wyjazdów studentów i 
absolwentów na praktyki, 108 wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć 
oraz 50 wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych. Do PL przyjechało 277 studentów 
na studia  z krajów programu, 29 nauczycieli w celu prowadzenia zajęć oraz 7 pracowników 
w celach szkoleniowych. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem studentów i 
pracowników, co spowodowało, że liczba zrealizowanych wyjazdów jest większa o 4 niż 
liczba planowanych uczestników w umowie finansowej, a budżet wykorzystano w 99,62 %. 
Siedem z ogółu zrealizowanych mobilności zostało sfinansowanych ramach programu 
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS), a 10 w ramach projektu Zagraniczna mobilność 
studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się, w trudnej sytuacji materialnej Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu było zrealizowanie wysokiej jakości 
mobilności studentów i pracowników oraz wzrost umiędzynarodowienia PL. To założenie 
zostało zrealizowane, podobnie jak większość celów ilościowych i jakościowych.   
Jakością i zarządzaniem projektem w odniesieniu do uczestników mobilności w PL 
zajmowało się Biuro Kształcenia Międzynarodowego (wcześniej Biuro Wymiany 
Międzynarodowej, dalej: BKM), koordynatorzy wydziałowi oraz koordynator uczelniany 
programu Erasmus+. Współpracowano z ESN LUT, samorządem oraz organizacjami 
pozarządowymi. W trakcie realizacji projektu nie dyskryminowano kandydatów i 
uczestników ze względu na obywatelstwo, płeć i wiek. Stosowane były zasady równego 
traktowania oraz możliwości dostępu do informacji. Podział kobiet i mężczyzn biorących 
udział w projekcie wyrażony w procentach przedstawiał się następująco: 56 % mężczyzn oraz 
44 % kobiety. Wszyscy uczestnicy zostali zakwalifikowani i uzyskali stypendium zgodnie z 
budżetem przyznanym PL w ramach konkursu wniosków oraz z zasadami zatwierdzonymi w 
PL. 
Realizacja projektu pozwoliła na rozwój i podniesienie kompetencji językowych (angielski, 
niemiecki, hiszpański, polski), społecznych, międzykulturowych oraz zawodowych 
uczestników projektu; wymianę przykładów dobrych praktyk w zakresie kształcenia 
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studentów oraz organizacji pracy administracji uczelni, co miało znaczenie projakościowe; 
promocję oferty edukacyjnej PL i uczelni partnerskich, w tym dotyczącej studiów II stopnia 
prowadzonych w języku obcym. Ponadto, rosnąca liczba wyjazdów studentów pozwala na 
zdobycie przez nich doświadczenia w środowisku międzynarodowym oraz wzrost ich 
mobilności na rynku pracy, a także uatrakcyjnia ofertę kształcenia PL oraz systematyczne jej 
dostosowywanie do potrzeb rynku pracy, co jest zgodne ze Strategią Rozwoju PL. Dzięki 
realizacji projektu PL wzmocniła swoją pozycję na poziomie lokalnym, regionalnym, 
krajowym i międzynarodowym, a także stała się bardziej atrakcyjna dla studentów 
obcokrajowców. Dodatkowo, kreowany jest pozytywny wizerunek obcokrajowców w mieście 
i regionie. W rezultacie wzrasta wskaźnik umiędzynarodowienia i gospodarka regionu, a jego 
społeczność staje się bardziej świadoma różnorodności kulturowej. Projekt miał pozytywny 
wpływ na uczestników mobilności, Politechnikę Lubelską, instytucje partnerskie, inne 
organizacje i osoby, a jego realizacja wpisuje się w cele strategiczne PL oraz w wiele założeń 
wyszczególnionych w Erasmus Policy Statement oraz Agendzie Modernizacji Szkolnictwa 
Wyższego. 
 

LICZBY  ZREALIZOWANYCH MOBILNO ŚCI 
 

Przyjazdy na studia Przyjazdy na praktyki Przyjazdy  w celu 
prowadzenia zajęć 

Przyjazdy w celu 
odbycia szkolenia 

277 2 29 7 
 

Wyjazdy na studia Wyjazdy na praktyki Wyjazdy w celu 
prowadzenia zajęć 

Wyjazdy w celu 
odbycia szkolenia 

57 146 108 50 
 
 

GŁÓWNI PARTNERZY 
 

• Technicka Univerzita v Kosiciach, Słowacja  
• Zilinska Univerzita v Ziline, Słowacja 
• Vysoke Uceni Technicke v Brne, Czechy 

 
 


