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Warszawski Uniwersytet Medyczny pragnie być prawdziwie międzynarodową instytucją, wierząc, że 

kształcenie w zakresie medycyny powinno mieć wymiar międzynarodowy, oparty na europejskich 

standardach edukacyjnych i wymianie myśli naukowej pomiędzy wyższymi uczelniami i instytucjami 

naukowymi na całym świecie. Uczestnictwo w Programie Erasmus jest ważnym elementem strategii 

internacjonalizacji i modernizacji Uczelni, w której kluczową rolę odgrywa wymiana studentów i 

nauczycieli akademickich, udział w projektach europejskich i międzynarodowych w odniesieniu do 

podnoszenia jakości nauczania i doświadczenie studentów. Od wielu lat WUM rozwija współpracę z 

krajami UE i innymi krajami Europy spoza Unii, jak również między innymi z USA, Kanadą i Japonią. 

Nasze partnerstwo strategiczne dotyczy zarówno krajów UE jak i spoza niej, oraz budowy sieci 

współpracy z krajami sąsiadującymi i Trzecimi. Od roku 1998 Uczelnia nawiązała współpracę z 113 

uczelniami europejskimi z 24 krajów w ramach programu Erasmus.  WUM uczestniczy również w 

wielu projektach i Sieciach Tematycznych Erasmus, które dotyczą problemów edukacyjnych, 

instytucjonalnych i zapewnienia jakości nauczania. Uczelnia będzie podtrzymywać istniejące aktywne 

umowy międzyinstytucjonalne i nawiązywać nowe umowy z krajami UE i spoza niej w zakresie 

mobilności studentów (studia, praktyki) i nauczycieli akademickich, oraz projektów wielostronnych i 

sieci tematycznych. Nieodłączną częścią strategii i internacjonalizacji uczelni jest: mobilność 

studentów, wyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajęć i na szkolenia, udział w projektach i 

sieciach zarówno w roli koordynatora jak i partnera. WUM dokonuje wszelkich starań aby zapewnić 

wysoką jakość wyjazdów studentów i nauczycieli akademickich i przestrzega zasad mobilności w 

ramach programu Erasmus. Przed wyjazdem na stypendium każdy student otrzymuje podpisany i 

zaakceptowany Learning Agreement. Student uzyskuje zaliczenie odbytego okresu studiów jako 

równoważny z okresem studiów w Uczelni macierzystej, po zrealizowaniu zaplanowanego przed 

wyjazdem programu studiów. Wprowadzenie ECTS na wydziałach Uczelni udowodniło, że jest to 

doskonałe narzędzie umożliwiające uznawanie okresu mobilności studenta. ECTS jest stosowany w 

celu ułatwienia uznawalności studiów w ramach Erasmusa. Uczelnia wydaje wszystkim absolwentom 

Suplement do Dyplomu. Informacja o programach studiów jest aktualna i dostępna na stronie 

internetowej Uczelni, aby zapewnić jej transparentność. WUM uznaje politykę niedyskryminacji i 

zapewnia równy dostęp i możliwości dla uczestników wymiany zagranicznej różnego pochodzenia. 

Studenci zagraniczni przyjeżdżający na studia w WUM mogą w pełni uczestniczyć we wszystkich 

działaniach studenckich niezależnie od ich rasy, pochodzenia etnicznego, wyznania, płci, grupy 

społecznej czy przekonań politycznych. Uczelnia jest świadoma potrzeby zapobiegania jakiejkolwiek 

formie dyskryminacji. Uczelnia zapewnia jednakowe szanse dla kobiet i mężczyzn, a system pomocy 

dla studentów zapewnia wsparcie finansowe studentom niepełnosprawnym i w trudnej sytuacji 

materialnej. Studenci polscy i przyjeżdżający w ramach Erasmusa traktowani są jednakowo. Ponadto 

studenci w ramach wymiany mogą znaleźć swoich reprezentantów w Samorządzie Studentów i z ich 

pomocą integrować się w Uczelni. Studentami Erasmusa od samego przyjazdu do Warszawy zajmują 

się opiekunowie - studenci. W integracji ze środowiskiem uczelnianym i w mobilności pomagają 

studenci Erasmus Student Network. Uczelnia zapewnia ponadto miejsca w swoich domach 

studenckich dla studentów polskich i zagranicznych. Dokumenty Transcript of Records wydawane są  



 
 

przyjeżdżającym studentom Erasmusa przed powrotem do uczelni macierzystej. Uczelnia jest 

świadoma roli nauczania języków obcych i rozwijania umiejętności językowych, co ułatwia również 

udział w programie. Ponadto oferowane są kursy języka polskiego dla studentów zagranicznych. 

Uczelnia oferuje studia na kierunku lekarskim w języku angielskim co podnosi skalę mobilności i 

poziom jej internacjonalizacji. Wyjazdy nauczycieli akademickich w ramach Erasmusa są uznawane i 

odgrywają ważną rolę w ich karierze akademickiej. Najważniejszymi celami uczestnictwa uczelni w 

wymianie studentów i nauczycieli są: wkład WUM w Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego, 

zapewnienie wysokiej jakości nauczania, rozwój programów nauczania z możliwością wspólnych 

dyplomów, zapewniających absolwentów i naukowców o międzynarodowym poziomie umiejętności, 

jak również najwyższy poziom nauczania. Władze uczelni dostrzegają zalety uczestnictwa w wymianie 

studentów i nauczycieli oraz projektach, dlatego też zamierzają kontynuować wspieranie działań 

związanych z programem finansowo oraz poprzez zapewnienie pomocy administracyjnej. Uczelnia 

uznaje kluczową rolę mobilności w tworzeniu EOSW i będzie wspierała osiągnięcie jego głównych 

celów poprzez stymulację mobilności, poprawę jakości jej organizacji, zwiększenie ilości wyjazdów, i 

zapewnienie najwyższej jakości w organizacji praktyk studenckich. W celu zapewnienia właściwej 

organizacji i obsługi projektów międzynarodowych w zakresie prowadzenia zajęć i szkoleń, obsługą 

administracyjną zajmuje się Dział Współpracy z Zagranicą. WUM zapewnia odpowiednie wsparcie dla 

studentów i pracowników biorących udział w tych projektach. Pracownicy administracyjni pomagają 

w efektywnej realizacji projektu oraz udzielają wsparcia w trakcie wnioskowania oraz w zarządzaniu 

projektem, mając na uwadze sukces projektu, jak również osiągnięcie założonych rezultatów i 

wyników. Uczestnictwo w tych projektach jest nieodłącznym elementem uczelnianej strategii 

umiędzynarodowienia i modernizacji. Wynika ona ze szczegółowej analizy potrzeb uczelni. Wdrożenie 

rezultatów tych projektów ma ścisły związek z rozwojem uczelni. Poza tym wpływają one na rozwój 

osób zaangażowanych w działania związane z projektem poprzez podnoszenie ich kwalifikacji 

zawodowych. Natomiast wdrażanie innowacji medycznych w katedrach i klinikach uniwersyteckich 

pozwala na edukowanie wysoko wykształconych absolwentów, którzy osiągają założone efekty 

kształcenia, kwalifikacje i kompetencje, dzięki czemu uczelnia zapewnia wykwalifikowanych lekarzy 

leczących na najwyższym światowym poziomie.  WUM uznaje wielki wpływ udziału w Programie na 

modernizacje I internacjonalizację naszej uczelni. zgodnie z celami, które zamierzamy osiągnąć: 

* Wzrost poziomu osiągnięć w celu zapewnienia absolwentów i badaczy niezbędnych na rynku pracy 

w Polsce i Europie (poprawa programów i rezultatów nauczania, dobrze wykształceni lekarze, 

pielęgniarki i inni specjaliści nauk medycznych mogący podjąć pracę w Polsce i za granicą);   

* Wzrost jakości i znaczenia wykształcenia wyższego (elastyczne, innowacyjne podejścia i metody 

nauczania, poznanie innych form nauczania, wysokiej jakości szkolenia dla lekarzy i badaczy, 

kompatybilni i zmotywowani nauczyciele i naukowcy, programy dostosowane do potrzeb zarówno 

polskiego jak i europejskiego rynku pracy, większa uznawalność i wyższe wynagrodzenia za 

osiągnięcia badawcze oraz w nauczaniu);   

* Poprawa jakości poprzez mobilność i współpracę zagraniczną (zwiększenie umiejętności 

zawodowych, społecznych i międzykulturowych oraz zwiększenie zatrudnienia absolwentów WUM,  



 
 

wzrost liczby studentów kończących studia lub szkolenia za granicą, badacze biorący udział w 

projektach współpracy oraz pracownicy administracyjni biorący udział w job shadowing oraz 

szkoleniach, zwiększenie intensywności wymiany i współpracy z instytucjami partnerskimi, rozwój 

nowych form współpracy zagranicznej, wzrost konkurencyjności i atrakcyjności uczelni na arenie 

międzynarodowej dzięki wprowadzeniu w WUM ECTS oraz zapewnieniu uznawalności studiów 

odbytych za granicą, WUM wspiera studentów studenci WUM do studiowania i odbywania praktyk za 

granicą, które zdecydowanie podniosą ich atrakcyjność na rynku pracy w Polsce i w Europie)   

* Wprowadzenie w życie “trójkąta wiedzy” łączącego edukację, badania naukowe i innowacje dla 

poprawy rozwoju regionalnego (bardziej interaktywne środowiska nauczania oraz wzmocniona 

infrastruktura i możliwości transferu wiedzy w WUM, uczelnia jako centrum wiedzy, ekspertyz i 

nauczania, które przyczyni się do rozwoju gospodarczego)   

* Usprawnienie zarządzania i finansowania (ustanowienie bardziej elastycznego systemu zarządzania 

i finansowania, który zrównoważy większą autonomię WUM z odpowiedzialnością wszystkich 

partnerów promujących działania edukacyjne i badawcze oraz wspierających zróżnicowanie w 

ramach innych systemów edukacji wyższej, zmodernizowane zarządzanie zasobami ludzkimi uczelni.   

WUM spodziewa się również wpływu swojego udziału w Programie na wzrost możliwości mobilności 
dla studentów, nauczycieli i pracowników administracyjnych, który będzie miał wpływ na lepsze 
osiągniecia studentów i wysoki rozwój zawodowy nauczycieli i administracji, w konsekwencji 
przyczyniający się do podniesienia atrakcyjności uczelni i jej konkurencyjności na rynku 
międzynarodowym. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
The Medical University of Warsaw aims at being a truly international institution and believes that 

medical education should have an international dimension, based on its high quality and supported 

by the scientific experience shared by higher education and research institutions all over the world. 

Participation in the Erasmus Programme is a significant part of the MUW strategy of 

internationalisation and modernisation, which acknowledges the key contribution of mobile staff and 

students, and of participation in European and international cooperation projects, to the quality of its 

education programmes and student experience. For many years MUW develops mutual cooperation 

with EU and non-EU countries from Europe, USA, Canada and Japan. Our strategic partnership 

concerns EU and non-EU countries, capacity building with neighboring and Third countries. MUW has 

managed to establish successful cooperation with 113 European Universities from 24 countries 

within the Erasmus+ Programme since 1998. The University participates in many cooperation 

projects and Erasmus Thematic Networks, which address educational, institutional and quality issues. 

MUW is going to maintain existing active inter-institutional agreements and conclude new ones, both 

with the EU and non-EU countries in the field of students and staff mobility and training, 

international cooperation projects and networks. The significant elements of university 

internationalisation strategy are: student mobility and practical trainings, staff teaching and training 

mobility, participation in cooperation projects and networks as coordinator and partner. MUW 

respects the principles of non-discrimination set out in the Programme and ensure equal access and  



 
 

opportunities to mobile participants from all backgrounds. International students coming to the 

University are welcome to participate in all student activities irrespective of their race, ethnic origin,  

religion, sex, social class or political beliefs. The University recognizes the importance of preventing 

any form of discrimination, and the University authorities encourage representation of all groups 

throughout the University. The University ensures equal opportunities for both women and men, the 

Student Support System offers financial assistance for the disabled students. The Medical University 

of Warsaw makes every effort to ensure high quality of mobility activities and observes the principles 

of Erasmus mobility. Every student is provided with signed and accepted Learning Agreement before 

beginning the mobility. Full academic recognition is given to students for satisfactory completed 

activities during their mobility period. The implementation of ECTS at the University faculties has 

proven to be an excellent tool enabling recognition of studies. ECTS is applied and used to facilitate 

academic recognition of Erasmus studies. The University delivers Diploma Supplement to all its 

graduates. The curriculum information is up to date and easily accessible on the web page of the 

University to assure its transparency. Equal academic treatment is ensured to home and incoming 

Erasmus students. The exchange students at our University can count on finding their 

representatives in the Student’s Union and on being provided with their advice and help in 

integrating into the University life. Erasmus students have student tutors from the very beginning of 

their arrival to Warsaw. The ESN at our University provides support in the mobility activities and 

students integration. The University provides places in its dormitories, where Polish and foreign 

exchange students can find accommodation. Transcripts of Records are provided timely to incoming 

Erasmus students. The University understands the importance of foreign language teaching and 

developing the students’ language skills, which enables their participation in the Erasmus exchange. 

Furthermore, the Language Centre offers courses of Polish for foreign students. The University offers 

medical studies in English which encourages mobility and rises the level of its internationalization. 

The most important objectives of the university mobility activities, both students and staff include: 

MUW contribution to the European Higher Education Area, ensuring high quality of teaching, 

development of study programmes with the possibility of joint degrees, providing internationally 

educated graduates and researchers, assuring high quality of teaching.  MUW recognizes the 

importance of the advantages and results achieved from the participation in the mobility and 

cooperation projects, and will continue to support these activities financially and by providing full 

assistance of the administrative staff in the framework of the programme. MUW authorities 

understand the essential role of mobility in the creation of strong EHEA and would contribute to the 

achievement of its principal goals by promoting and increasing mobility, improving the quality of its 

organization and assuring the highest quality of practical trainings. 

To assure appropriate organization of the cooperation projects in teaching and training, the 

International Relations Office administrates them. MUW provides relevant support to staff and 

students participating in these projects. Administration staff supports in the organisation of the 

projects and supports the researches in applying for the projects, financial management to make the 

projects successful and leading to acquired results and outcomes. Participation in those projects is 

integrated in the MUW 's modernisation and internationalisation strategy and analysed on specific  



 
 

needs of the University. The implementation of the results is connected with the institution's 

development. Besides the overcomes have impact on the participating individuals, who rise their 

qualifications, develop their research and scientific work by implementing the results in the 

education programmes, introducing innovative medicine in the Chairs and Departments of the 

University, educating highly expertized staff, well trained graduates with required learning outcomes, 

qualifications and competences, and creating better doctors who are treating patients on the highest 

international level. MUW recognizes high impact of the participation in the Programme on the 

modernisation and internationalization of our University in terms of the following objectives we 

intend to receive: 

* Increasing attainment levels to provide the graduates and researchers needed in Poland and 

Europe (improved programmes and educational outcomes, well-educated doctors, nurses and other 

medical professionals available to work in Poland and abroad); 

* Improving the quality and relevance of higher education (flexible, innovative learning approaches 

and teaching methods, improved learning experiences, high quality doctoral and researchers 

training, compatible and motivated teachers and scientists, curricula adapted to the needs of home 

and European labor market, better recognition and reward of teaching and research excellence); 

* Strengthening quality through mobility and cross-border co-operation (increased professional, 

social and intercultural skills and employability of MUW graduates, increased number of students 

completing studies or practical trainings abroad, increased number of academic staff teaching 

abroad, researchers taking part in cooperation projects and administrative staff taking part in job 

shadowing and trainings, intensification of exchanges and cooperation with partner institutions, 

developed new forms of cross-border cooperation, increased competiveness and attractiveness of 

the University on the international arena, thanks to ECTS implemented at MUW and ensured 

recognition of studies abroad, the MUW students are encouraged to study and participate in 

practical trainings abroad, which definitely increases their attractiveness on the labor market both in 

Poland and Europe) 

* Making the knowledge triangle work: Linking higher education, research and business for 

excellence and regional development (more interactive learning environments and strengthened 

knowledge-transfer infrastructure, strengthened knowledge-transfer infrastructure and capacity of 

MUW, becoming a centre of knowledge, expertise and learning, which may drive economic 

development) 

* Improving governance and funding (establishing more flexible governance and funding system 

which balance greater autonomy for MUW with accountability to all stakeholders, promoting 

educational and research performance and fostering diversification within other higher education 

systems, modernised human resource management of the University.  

MUW expects also an impact of its participation in the Programme on increased mobility 

opportunities for students and education teachers and staff witch will influence better students'     



 
 

achievements and high professional development of teachers and staff, which in consequence will 

influence the attractiveness of the University and its competiveness on the international market. 


