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Główny cel Uczelni  

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku – wiodący, lokalny ośrodek naukowo-dydaktyczny 

aktywnie obecny na międzynarodowej arenie szkolnictwa wyższego. 

 

Cel szczegółowy I  

Kompetentna kadra naukowo-dydaktyczna  

Cele operacyjne:  

1. Sprawne poruszanie się nauczycieli akademickich naszej uczelni w międzynarodowym 

środowisku szkolnictwa wyższego.  

2. Podniesienie kompetencji językowych kadry naukowo-dydaktycznej.  

3. Międzynarodowa wymiana kadry naukowo-dydaktycznej w ramach programu Erasmus+, 

mająca na celu dzielenie się wiedzą i doświadczeniem na płaszczyźnie międzynarodowej.  

4. Podpisanie i wdrożenie nowych umów dwustronnych z uczelniami zagranicznymi oraz 

realizowanie już podpisanych umów w celu zacieśniania współpracy naukowo-dydaktycznej 

z partnerami, którzy są oraz którzy nie są objęci programem Erasmus+.  

 

Cel szczegółowy II  

Wysoki poziom procesu dydaktycznego i jego obsługi  

1. Poszerzenie oferty edukacyjnej uczelni o możliwość studiowania w języku obcym 

na kierunkach niefilologicznych.  

2. Poszerzenie oferty edukacyjnej uczelni o kierunki i specjalności umożliwiające absolwentom 

tych kierunków odnalezienie się na międzynarodowym rynku pracy.  

3. Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia partnerów zagranicznych w celu udoskonalenia 

procesu dydaktycznego uczelni oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z partnerami na 

międzynarodowej arenie szkolnictwa wyższego.  

4. Udoskonalenie metod dostarczania informacji na temat międzynarodowej działalności 

naukowo-dydaktycznej uczelni.  

 

Cel szczegółowy III  

Działalność naukowo-badawcza i szkoleniowa  

1. Poszerzenie i zacieśnienie współpracy naukowo-badawczej z zagranicznymi ośrodkami 

akademickimi: wymiana kadrynaukowo-dydaktycznej w ramach programu Erasmus+, 

organizacja wspólnych konferencji międzynarodowych, realizowanie projektów naukowych 

i przygotowywanie publikacji.  

2. Przeniesienie na arenę międzynarodową doświadczeń uczelni z zakresu prowadzonych 

szkoleń na rzecz szeroko pojętego środowiska lokalnego.  



 

 

3. Organizowanie i współorganizowanie szkoleń poświęconychzagadnieniom 

międzynarodowym.  

4. Wydawanie publikacji (drukowanych i elektronicznych) w języku angielskim.  

 

Cel szczegółowy IV 

Nowoczesna organizacja, zarządzanie i rozwój  

1. Ciągłe wdrażanie działań wyrównujących szanse studentów pochodzących z małych 

miejscowości na zaistnienie na międzynarodowej arenie szkolnictwa wyższego i rynkupracy.  

2. Ciągłe wdrażanie działań wymierzonych przeciwko dyskryminacji rasowej, narodowościowej 

i językowej, m.in. w oparciu o założenia i politykę programu Erasmus+.  

3. Szkolenie kadry administracyjnej uczelni na potrzeby współpracy międzynarodowej.  

4. Dostosowanie infrastruktury uczelni do potrzeb studentów niepełnosprawnych. 

5. Sprawne koordynowanie i bieżące usprawnianie organizacji działań międzynarodowych. 

6. Wdrożenie działań umożliwiających pełną cyfryzację nowego programu Erasmus+ (2021-

2027), tj. elektroniczny obieg wszystkich dokumentów związanych z mobilnością studentów 

i pracowników uczelni oraz uczelni partnerskich. 

 

Cel szczegółowy V 

Wysoka pozycja i wizerunek uczelni  

1. Utożsamianie się uczelni z szeroko pojętą polityką internacjonalizacji i umiędzynarodowienia, 

respektowanie założeń umów i programów międzynarodowych, propagowanie współpracy 

międzynarodowej na płaszczyźnie szkolnictwa wyższego i szeroko rozumianego życia 

społeczno-zawodowego w strukturach międzynarodowych.  

2. Promowanie uczelni i jej zagranicznych partnerów na arenie krajowej i międzynarodowej.  

3. Tworzenie atmosfery funkcjonowania uczelni sprzyjającej rozwijaniu i zacieśnianiu 

współpracy międzynarodowej.  

 

Cel szczegółowy VI 

Aktywne środowisko studenckie  

1. Angażowanie studentów w działania naukowe i organizacyjne wynikające ze współpracy 

międzynarodowej prowadzonej przez uczelnię.  

2. Poszerzenie działalności grup i naukowych kół studenckich o kwestie natury 

międzynarodowej.  

3. Angażowanie studentów w działania zmierzające do łamania stereotypów związanych 

z kulturami, obyczajami i tradycjami innych krajów. 

4. Angażowanie byłych uczestników, studentów i pracowników do promocji uczestnictwa 

w programie Erasmus+. 


