
 
 

PROGRAM EDUKACJA 
 
Jedynym z kluczowych elementów internacjonalizacji Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we 
Wrocławiu jest zdobywanie doświadczenia przez studentów oraz kadrę akademicką i administracyjną dzięki 
mobilnościom międzynarodowym odbywającym się w ramach ścisłej współpracy z zagranicznymi uczelniami 
partnerskimi. 
 
W związku z tym mamy przyjemność przedstawić Program Edukacja i realizowany w ramach niego projekt 
Mobilność w szkolnictwie wyższym. 
 

 
Czym jest Program Edukacja? 

 
Program Edukacja korzysta z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach 

środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2014-2021, który 
reprezentuje wkład tych krajów w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. 
 
Operatorem Programu Edukacja w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie. 

 
Więcej informacji jest dostępnych na stronach:  
https://education.org.pl/       
https://eeagrants.org   
 

 
Cel projektu 

 
Projekt „Mobilność w szkolnictwie wyższym (Komponent II)” w ramach Programu Edukacja (nr projektu 
EOG/21/K2/W/0017) realizowany w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu 
korzysta z dofinansowania o wartości 20 000 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach 

funduszy EOG.  
Celem projektu „Mobilność w szkolnictwie wyższym” jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w 
obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a 
Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Działania programowe mają 
za zadanie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce. 

 
Projekt będzie generował rezultaty, których osiągnięcie nie byłoby możliwe wyłącznie w jednym kraju. Przewiduje 
się osiągnięcie głównie rezultatów niematerialnych między innymi w następujących obszarach: 
 Umiejętności zawodowe (poszerzenie wiedzy dotyczącej logistyki, podniesienie kompetencji zawodowych i 

językowych), 
 Poziom motywacji (zwiększenie motywacji do nauki, wzrost wiary we własne umiejętności), 
 Kompetencje kulturowe (zwiększenie otwartości, akceptacji, tolerancji), 
 Kompetencje osobiste (podniesienie poziomu samooceny, samodzielności, nabycie umiejętności 

komunikacyjnych). 

  
Informacje o mobilnościach 

 
W ramach konkursu wniosków 2021, MWSLiT we Wrocławiu otrzymała środki na realizację mobilności z 
następującym partnerem: 
Molde University College - Specialized University in Logistics (Norwegia) 

  

https://education.org.pl/


Wyjazdy studentów i pracowników uczelni wyższych są realizowane na zasadach programu Erasmus + dla 

Szkolnictwa Wyższego, ale są one finansowane z Programu Edukacja. 
Odbywają się one w dwóch kierunkach: z Polski do Państw-Darczyńców i z Państw-Darczyńców do Polski.  
 
Mobilności studentów w celu studiowania 

Wyjazdy polskich studentów do uczelni Państw-Darczyńców oraz przyjazdy studentów z Państw-Darczyńców do 
Polski trwają 5 miesięcy w jednym roku akademickim. 
  
*Przy kwalifikacji studentów brane są pod uwagę: 
- wyniki w nauce, 
- znajomość języka obcego, w którym są prowadzone zajęcia w uczelni przyjmującej. 
  
Mobilności pracowników uczelni 
- Wyjazdy nauczycieli akademickich do uczelni partnerskiej w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych trwają 

maksymalnie 5 dni. Podczas pobytu należy przeprowadzić min. 8h zajęć dydaktycznych dla uczelni partnerskiej. 
- Wyjazdy pracowników administracyjnych do uczelni partnerskiej w celu realizacji aktywności typu „job 

shadowing”, udział w seminariach, szkoleniach i konferencjach doskonalących umiejętności i poszerzających 
wiedzę w danej dziedzinie, trwają maksymalnie 5 dni. 
  
*Przy kwalifikacji nauczycieli akademickich brane są pod uwagę: 

- program zajęć dydaktycznych, 
- osiągnięcia dydaktyczne, 
- znajomość języka obcego, w jakim będzie on prowadził zajęcia. 
  
*Przy kwalifikacji pracowników administracyjnych brane są pod uwagę: 

- oczekiwany wpływ szkolenia/pobytu za granicą na rozwój zawodowy, 

- znajomość języka obcego, w którym będzie prowadzone szkolenie.  
 
Szczegółowe informacje na temat zasad realizacji projektu i mobilności można uzyskać w Dziale 
Współpracy z Zagranicą (pokój 111). Zapytania dotyczące projektu można wysyłać na 
zagranica@msl.com.pl 

mailto:zagranica@msl.com.pl

