
Deklaracja Polityki Erasmusa - Erasmus Policy Statement 
 
Erasmus Policy Statement jest zasadniczą częścią wniosku o Kartę Uczelni Erasmusa, w 
której uczelnia przedstawia strategię współpracy europejskiej.  
 
 
Opis polityki i strategii uczelni dotyczącej udziału w różnych działaniach Erasmusa  
i innych akcjach programu Uczenie się przez całe życie (The Lifelong Learning 
Programme) 
 
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie prowadzi szeroko 
zakrojoną współpracę zagraniczną wynikającą z podpisanych umów bilateralnych oraz 
programów unijnych.  
Aktywny udział AT w  obecnym Programie Erasmus+  rozpoczął się  już w roku 
akademickim 2000/2001 (Socrates). Z roku na rok zwiększa się liczba podpisanych umów 
oraz studentów wysyłanych za granicę, jak i tych przyjeżdżających do AT. W chwili 
obecnej Uczelnia współpracuje i realizuje projekty z 15 europejskimi uczelniami. 
Mając na uwadze cele i założenia Deklaracji Bolońskiej i Strategii Lizbońskiej, AT będzie 
kontynuować politykę integracji europejskiej na szczeblu uczelnianym oraz 
internacjonalizacji kształcenia poprzez następujące cele i priorytety: 
 

1. Stałą poprawę jakości programów nauczania, jak i współpracy z uczelniami 
partnerskimi, 

2. Utrzymanie liczby studentów przyjeżdżających do AT na dotychczasowym 
poziomie,  

3. Zwiększenie liczby studentów  wyjeżdżających, 
4. Promocję programu Erasmus wśród studentów i pedagogów AT 
5. Pomoc materialną studentom o niskich dochodach chcącym wyjechać na 

stypendium Erasmusa, 
6. Pełne uznanie okresu studiów za granicą, 
7. Monitoring stosowania systemu ECTS, 
8. Aktualizację zawartości katalogu ECTS w języku polskim i angielskim,  
9. Zwiększenie znajomości języków obcych wśród studentów, pedagogów i 

pracowników administracyjnych, 
10. Wzrost jakości usług dla studentów zagranicznych, 
11. Doskonalenie systemu obsługi studentów, zarówno wyjeżdżających, jak i 

przyjeżdżających do AT, 
12. Integrację studentów studentów zagranicznych ze studentami AT, 
13. Poszerzenie oferty programowej w językach obcych, 
14. Rozpowszechnienie założeń programu Erasmus Plus oraz Deklaracji Polityki 

Erasmusa poprzez stronę internetową AT i tablice informacyjne na Uczelni, 
15. Gwarancję zasady równych szans dla wszystkich studentów i pedagogów bez 

względu na płeć, rasę, wyznanie oraz status majątkowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opis działań związanych z mobilnością, zaliczeniem okresu studiów, systemem 
punktowym, kursami językowymi, ofertą dydaktyczną 
 

AT pragnie podnieść jakość wymiany poprzez: 
 

1. Rekrutację studentów w oparciu o wyniki w nauce i znajomość języka, 
2. Pełne uznanie okresu studiów za granicą na podstawie Learing Agreement oraz 

zaliczenia okresu studiów przez uczelnię partnerską, 
3. Stosowanie systemu ECTS na wszystkich kierunkach studiów, 
4. Udostępnienie katalogu ECTS na stronie internetowej AT, 
5. Gromadzenie i udostępnianie informacji o uczelniach partnerskich., 
6. System opieki studentów AT nad studentami zagranicznymi – współpraca z 

organizacjami studenckimi w AT 
7. Stały kontakt z koordynatorami Erasmusa w uczelniach partnerskich, 
8. Stały kontakt koordynatora uczelnianego ze studentami AT odbywającymi 

stypendium za granicą, 
 

Opis działań związanych z organizacją i zaliczeniem praktyk studenckich 
 

Działania związane z organizacją praktyk: 
 

1. Zawieranie umów  na przeprowadzanie praktyk w teatrach europejskich, z którymi 
Uczelnia współpracuje na płaszczyźnie artystycznej i edukacyjnej, 

2. Rekrutacja studentów w oparciu o wyniki w nauce i znajomość języka, 
3. Uzgodnienie pisemne indywidualnego programu praktyk, 
4. Zawieranie umów między Uczelnią a studentem wyjeżdżającym na praktykę, 
5. Stały kontakt koordynatora uczelnianego ze studentami AT odbywającymi praktyki 

za granicą. 
Działania związane z zaliczeniem praktyk: 
 

1. Przedstawienie przez studenta raportu z praktyki, 
2. Pozytywna pisemna ocena praktyki przez teatr przyjmujący studenta, 
3. Pozytywna decyzja dziekana o zaliczeniu praktyki.  

 
 


