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DEKLARACJA POLITYKI ERASMUS+ 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu to niepubliczny 

uniwersytet, którego celem jest kształcenie przyszłych menedżerów zajmujących się 

nowoczesnymi procesami logistycznymi. Realizujemy tę misję, kształcąc naszych 

pracowników, podnosząc jakość nauczania i wdrażając nowe sposoby edukacji. Z tego powodu 

nasi absolwenci są gotowi do rozpoczęcia kariery zawodowej na rynku europejskim. 

Głównymi celami uniwersytetu są: 

1. Edukacja interdyscyplinarna w zakresie ekonomii, technologii i inżynierii oraz 

prawa. 

2. Metody i narzędzia edukacji w logistyce. 

3. Zachęcanie do aktywnej i twórczej pracy zespołowej. 

4. Przygotowanie do pracy w zintegrowanej Europie. 

Misja uniwersytetu opiera się na współpracy z innymi podmiotami edukacyjnymi i 

gospodarczymi, właściwym wyborze programu nauczania, a zwłaszcza na kształceniu kadry i 

doświadczonej kadry pedagogicznej z uczelni polskich i zagranicznych. 

Proces edukacyjny na naszej uczelni składa się z czterech głównych obszarów: 

logistyki, transportu, zarządzania i budownictwa. Uniwersytet ściśle współpracuje z francuskim 

uniwersytetem w Metz. Gwarantuje to zdobywanie wiedzy i kwalifikacji w zakresie logistyki, 

transportu i spedycji na poziomie europejskim. Międzynarodowy charakter naszej uczelni i 

liczne kontakty biznesowe pozwalają nam na prowadzenie formuły tzw. "Otwartej edukacji" 

poprzez organizację różnych wykładów prezentowanych przez lokalnych i zagranicznych 

specjalistów. 

 

Fakty o MWSLiT: 

• W międzynarodowym raporcie OECD MWSLiT oceniono jako uniwersytet dążący do 

rozwoju biznesu i przemysłu, kształcący wysoko wyspecjalizowanych profesjonalistów 

• Jedyny uniwersytet w Europie Wschodniej akredytowany przez CILT (Wielka Brytania) 

• Uniwersytet otrzymał nagrodę premiera Francji w 2003 roku za najlepszy europejski projekt 

edukacyjny wśród 92 projektów z całego świata 

• Najlepsza specjalistyczna uczelnia logistyczna według rankingu "Perspektywy 2016" 

• Wykwalifikowani wykładowcy, wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, czołowi 

przedstawiciele wydziału krajowego i międzynarodowego 

• Praktyczne elementy w procesie edukacji - dzięki stałym kontaktom z praktykantami i 

szerokiej współpracy z firmami z branży TSL. 

 

Międzynarodowość: 

• Ponad 16 lat ścisłej współpracy z francuskimi partnerami 

• Dwa dyplomy dla naszych absolwentów - francuski i polski 

• Akredytacja programu nauczania na kierunku logistyka na studiach licencjackich i 

magisterskich przez the Chartered Institute of Logistics and Transport - CILT (Wielka 

Brytania), jednej z najważniejszych instytucji logistycznych i transportowych w Europie. 

Absolwenci uzyskują prestiżowy certyfikat CILT 

• Wymiany i staże w ramach programu Erasmus + (uczelnie partnerskie z całego świata) 



• Członkostwo w Kartageńskiej Sieci Inżynierów - stowarzyszeniu 70 uniwersytetów na całym 

świecie, zaangażowanym w kształcenie inżynierów 

• Organizator międzynarodowych konferencji z wykładami wiodących światowych 

specjalistów z dziedziny logistyki, spedycji i transportu. 

 

Integralną częścią Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu jest Biuro 

Współpracy z Zagranicą, które zajmuje się międzynarodową wymianą studentów oraz różnymi 

programami i projektami edukacyjnymi. Uniwersytet współpracuje z wieloma zagranicznymi 

uczelniami. Ponadto uniwersytet uczestniczy w programie Erasmus+, który umożliwia naszym 

studentom naukę, praktykę i udział w stażach za granicą, co daje im możliwość poszerzenia 

horyzontów, zdobycia doskonałych umiejętności i podniesienia kwalifikacji. Na daną chwilę 

podpisaliśmy umowy na lata 2014-2020 z uniwersytetami z 10 krajów (Francja, Holandia, 

Litwa, Portugalia, Czechy, Słowacja, Niemcy, Turcja, Bułgaria, Węgry). MWSLiT koncentruje 

się również na wymianie Erasmus+ do / z Wielkiej Brytanii w następnym roku akademickim. 

Powyższa współpraca owocuje licznymi międzynarodowymi spotkaniami i konferencjami. 

Strategia Erasmus+ ma na celu wsparcie realizacji misji MWSLiT w zakresie zwiększenia 

wielostronnej współpracy, wspólnych programów / stopni naukowych, badań, projektów, itp. 

Skupiamy się również na rozszerzeniu wymiany mobilności na kraje partnerskie, takie jak 

Ukraina, Białoruś, Rosja, Uzbekistan, czy Kazachstan. 

Mobilność studentów (w tym staże w przedsiębiorstwach), kadry nauczycielskiej i 

innych pracowników jest istotną częścią internalizacji uniwersytetu. Ma on na celu 

zaangażowanie jak największej liczby studentów i pracowników w wymianę międzynarodową 

i umożliwienie im edukacyjne, kulturowe i językowe korzyści z doświadczeń zdobytych w 

trakcie nauki lub nauczania w innych krajach, a także wzbogacenie procesu edukacyjnej 

internacjonalizacji. Celem MWSLiT jest poprawa jakości, konkurencyjności i europejskiego 

wymiaru oferty edukacyjnej w celu rozwijania strategii uczenia się przez całe życie. 

MWSLiT stara się realizować program wymiany studentów i kadry dydaktycznej 

zgodnie z zasadami programu Erasmus+, zapewniając najwyższą jakość mobilności 

akademickiej poprzez utrzymywanie kontaktu akademickiego i organizacyjnego z instytucjami 

partnerskimi, przejrzyste kryteria wyboru (osiągnięcia akademickie, umiejętności językowe), a 

także poprzez zastosowanie systemu przeliczenia i akumulacji punktów ECTS, pełnego uznania 

dorobku zrealizowanego za granicą oraz pełną pomoc dla przyjeżdżających i wyjeżdżających 

studentów i pracowników przed, w trakcie i po ich mobilności. MWSLiT monitoruje każdego 

beneficjenta poprzez wywiady po zakończeniu mobilności, co jest dużą pomocą dla kolejnych 

uczestników przyjeżdżających i wyjeżdżających. Każda mobilność jest również opisana na 

stronie internetowej MWSLiT w dziale Aktualności. 

Praktyki studenckie w ramach programu Erasmus+ mają na celu zdobycie 

doświadczenia zawodowego, znajomości zagranicznego rynku pracy oraz poznanie struktur i 

mechanizmów międzynarodowych firm i instytucji, a także skoncentrowanie się na tworzeniu 

korzystnych warunków aktywizacji zawodowej studentów na europejskim rynku pracy. 

Program praktyk jest ustalany przez uniwersytet i firmę na podstawie profilu studenta i firmy. 

Wszystkie mobilności studentów są w pełni uwzględnione w programie nauczania - przyznane 

punkty ECTS zgodnie z ogólnymi przepisami MWSLiT i zawarte w dyplomie. W ciągu 

najbliższych kilku lat MWSLiT wraz z uczelniami partnerskimi przygotuje i wdroży programy 

Master of Science w zakresie logistyki. Programy te koncentrują się na międzynarodowych 

programach nauczania, a także na wymianach studentów oraz na programach nauczania w 

języku angielskim. 


