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D. Erasmus Policy Statement (Overall Strategy)
The |.nstitution agree-s to pub|ish this o'vera|| strategy (a|| three pańs) on its website within one month after _the signature of the Erasmus Chańer for Higher Edliation by ihe Elropean Commission. 

_ .- 
M

Please describe your institution's international (EU and non-EU) strategy. In your description please explain a)
how you choose your pańners, b) in which geographica| area(s) and c) the most impońant objectives and
target groups of your mobility activities (with regard to staff and students in first, second and third cycles,
including study and training, and shoń cyc|es). lf app|icab|e, a|so explain how your institution pańicipates in the
development of double/multiple/joint degrees. (max. 5000 characters)
Translation language [EN]
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The internationa|ization po|icy of the University is an impońant e|ement of WUT 2020 Strategy adopted by the University's
Senate in 2011. The vision of its future development anticipates that: (a) all educational programmes will be taught in Polish
and English language, (b) all faculties will offer lectures by foreign Visiting Professors, (c) Warsaw University of Technology
will enter the top 300 HEls in world rankings, (d) the University will be well-recognised in Europe and around the world,
carrying out leading projects and international programmes, establishing actively joint initiatives with renown academic
centres within the area of education and research.
Priority objectives include, among others:
-Conducting the programmes of studies in a way that will encourage the mobility of students, Ph.D. students and academic
teachers, e.g. by scheduling mobility windows in the programmes curricula and making the class schedules much more
flexible, in order to enable a more active use of the lectures given by Visiting Professors,
-lntroduction of obligatory completion of some of the curricula courses in English language,
-Adjusting the programme requirements to international standards, including: (a) improvement of already implemented
Polish Qualification Framework and their due modification in line with the labour market demands, (b) improvement of the
introduced educational Quality Assurance System taking into consideration the guidelines of the European Quality
Assurance Reference Framework and (c) development of unstandardized and flexible forms of teaching in accordance with
the University's policy on long life learning and continuing education
-Modification of rules on accounting for the teaching load, which will aim at the activation of international cooperation, as
we|| as modification on the distribution of the budget for pańicu|ar Facu|ties, depending on the extent of their
internationalization.
Warsaw University of Technology conducts its international activity basing on agreements established with leading
European and world HE|s, wherein the most impońant ones have been e|evated to the rank of key or strategic
pańnerships, e.g. agreements with TU Ber|in, Eco|e Centrale de Nantes, ParisTech group, KP| Kiev' NUS Singapore,
Kyungpook National University (Korea). Target geographical areas include:
-UE, in particular: Germany, France, Spain, Czech Republic, ltaly, UK, Denmark, lreland, Hungary,
-Central Asia, especially: Kazakhstan and Uzbekistan,
-Far East, India and South-East Asia, pańicu|ar|y: China, Japan, South Korea, Singapur, Taiwan, Vietnam,
-Midd|e East, in pańicu|ar: |srae|, Saudi Arabia, Su|tanate of oman, Iraq, Jordan and Iran
-Nońh America - USA and Canada.
Priority objectives and target groups defined in WUT's international activity, with reference to the above-mentioned
countries are, in pańicu|ar:
-Carrying out student and staff exchange within such educational programmes as LLP Erasmus and ATHENS coordinated
by ParisTech group and bilateral programme EU-ICE ECP,
-Realization of studenVstaff practical placements within LLP Erasmus and LLP Leonardo da Vinci,
- Offering graduate studies in English language to Polish and international students at all Faculties,
-Realizing projects within the framework of Erasmus Mundus - Action | (joint studies at ll and lll level of studies), Erasmus
Mundus Action ll (staff and student mobil ity, studies, internships) and Erasmus Mundus Action ll l,
-TEMPUS projects, mainly Eastern Europe, Middle East and lsrael,
-Agreements on double degree studies at all 3 levels of study, especially EU, South Korea and Japan.
Top priority objective is the implementation of provisions of Quality Assurance System in the process of realisation of all the
above-mentioned aims. Quality assurance in mobility projects and joint projects (including double-degree) is the task of the
highest rank, which requires proper pańner selection and due invo|vement by both pańies.
Warsaw University of Technology places great weight on the development of international cooperation based on double-
degree agreements. Existing agreements with European, Korean and Japanese universities are an impońant e|ement of
WUT internationalization strategy. The University is now in the process of negotiations of new such agreements with
several world-wide renowned HEls.
Warsaw University of Technology takes great pride in the fact that its graduates are the most wanted at the labour market.
ln this respect, it oveńakes a|| other state and private universities in Po|and. The goa| of the University is the fuńher
intensification of its re|ations with industry within the framework of various cooperation pańnerships which wi|| contain in the
adjustment of continuing education programmes to the labour market demands, student practical trainings and staff

ioint initiatives for local communities.

Original language [PL]
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Po|ityka umiędzynarodowienia Ucze|ni jest waznym e|ementem Strategii PW do roku 2020 przyjętej paez Senat w 2011
roku. Wizja rozwoju PW zakłada, ze: (a) wszystkie programy kształcenia będą oferowane w języku po|skim i angie|skim, (b)
na każdym Wydzia|e będą studenci i profesorowie wizytujący z zagranicy, (c) w rywa|izacji międzynarodowej i rankingach
Światowych PW znajdzie się wśród pienruszych trzystu ucze|ni i (d) Ucze|nia będzie rozpoznawalna w Europie i na świecie,
rea|izując prestizowe projekty i programy międzynarodowe, aktywnie podejmując wspó|ne inicjatywy z renomowanymi
ośrodkami akademickimi w zakresie edukacji i badań.
Priorytetowe ce|e strategii obejmują m.in.:
- prowadzenie studiów w sposób sprzyjający mobi|ności studentów, doktorantów i nauczycie|i akademickich, m.in. poprzez
wydzie|enie w p|anie studiÓw okienek mobiIności oraz ue|astycznienie organizaĄi zĄęÓ, umoŹliwiające |epsze
wykorzystan ie potencjału profesorów wizytujących,
- wprowadzenie obowiązku za|iczenia części przedmiotÓw w weĘi angie|skojęzycznej,
- pełne dostosowanie wymagań programowych do standardów międzynarodowych, a w tym: (a) doskona|enie juz
wdrozonych Krajowych Ram Kwalifikacji i odpowiednie ich modyfikowanie zgodnie z wymogami rynku pracy, (b)
doskona|enie wprowadzonego Systemu Zapewnienia JakoŚci kształcenia z uwzg|ędnieniem wymogów European Qua|ity
Assurance Reference Framework oraz (c) rozwój niestandardowych, e|astycznych form kształcenia zgodnie z po|ityką
Ucze|ni w zakresie uczenia się przez całe życie i kształcenia ustawicznego,
. modyfikację zasad roz|iczania pensum dydaktycznego, mającą na ce|u stymu|ację współpracy międzynarodowej oraz
modyfikację algorytmu rozdziału dotacji pomiędzyWydziaĘ,za|eŻnie od stopnia ich internacjona|izaĄi.
PW prowadzi działa|nośĆ międzynarodowąw oparciu o umowy zawierane z czołowymi ucze|niami Europy i św|ata, przy
czym najwaŻniejsze z nich podniesione zostały do rangi umów strategicznych |ub k|uczowych, np. umowy z TU Ber|in,
Eco|e Centra|e de Nantes, grupą ParisTech' KPI Kiev, NUS Singapore, Kyungpook Nationa| University (Korea ).
Priorytetowe kierunki geograficzne okreś|one w operacyjnym Planie Marketingowym Uczelni obejmują
- obszar UE, w szczegó|ności Niemcy, Francja, Hiszpania, Czechy, Włochy, Wie|ka Brytania, Dania, Ir|andia, Węgry,
- obszar Europy Wschodniej, w szczególności Ukraina, Białoruś, Rosja,
- obszarA4i Centra|nej, w szczegÓ|ności Kazachstan i Uzbekistan,
- obszar Da|ekiego Wschodu, Indii i A4'i Południowo Wschodniej, w szczegó|ności Chiny, Japonia, Korea Płd., Singapur,
Tajwan, Wietnam,
- obszar B|iskiego Wschodu' w szczegó|ności |zrae|, Arabia Saudyjska, Sułtanat omanu, Irak, Jordania i |ran,
- obszar Ameryki Północnej, w szczegó|noŚci Stany Zjednoczone i Kanada.
Priorytetowe cele i grupy doce|owe w działa|ności międzynarodowej PW, odniesione do wyzej wymienionych kierunków
geograficznych, to przede wszystkim :
- rea|izacja wymiany studenckiej i pracowniczej w ramach programu LLP Erasmus, ATHENs koordynowanego pzez grupę
ParisTech oraz programu bilateralnego EU-ICE ECP,
- rea|izacja praktyk oraz staĄ studenckich/pracowniczych w ramach programów LLP Erasmus (sMP) i LlP-Leonardo da
Vinc i(PLM),
- anglojęzyczne studia || stopnia oferowane przez większość WydziałÓw PW studentom międzynarodowym i po|skim,
- projekty w ramach programu Erasmus . Mundus - Akcja | (wspó|ne studia na poziomie || i |||), Erasmus Mundus - Akcja l|
(mobi|ność studentów i pracowników, studia, staze) oraz Erasmus Mundus - Akcja |||,
- projekty w ramach programu TEMPUs' głównie Europa Wschodnia, B|iski Wschód , |zrae|,
- umowy dot. wspólnych studiów (doub|e-degree) na wszystkich tzech poziomach studiów, głównie obszar UE oraz Korea
Płd' i Japonia.
Ce|em o wybitnie priorytetowym charakteze jest stosowanie załoŻeń Systemu Zapewnienia Jakości w trakcie rea|izacji

w/w ce|ów. Zapewnienie jakości w proje'ktach mobi|ności oraz w projektach dot. wsze|kiego rodzaju wspó|nych
studiów (w tym umów doub|e-degree) jest sprawą najwyzszej wagi, wymagającą odpowiedniego doboru pańnerów i

w działaniach z obydwÓch stron.
PW przywiązuje bardzo dużąwagę do rozwoju współpracy opańej na umowach typu doub|e-degree. lstniejące umowy
podpisane z ucze|niami europejskimi, koreańskimi i japońskimi są waznym e|ementem strategii umiędzynarodowienia
naszej Ucze|ni. Jesteśmy w trakcie negocjowania takich umÓw z ki|koma następnymi, renomowanymi ucze|niami na

PW szczyci się tym, ze jej abso|wenci są od lat najbardziej poszukiwanymi na rynku pracy. W tym wzg|ędzie dystansuje
wszystkie inne po|skie uczelnie pub|iczne i niepub|iczne. Ce|em Ucze|nijest da|sze pogłębianie związkow z
przedsiębiorcami w ramach różnych umÓw o współpracy, dotyczących dostosowania programów kształcenia zawodowego
do potrzeb rynku pracy, praktyk studenckich i stazy pracowniczych oraz wspó|nych inicjatyw na rzecz |oka|nych
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Uczestnictwo w międzynarodowych projektach jest jednym ze strategicznych ce|ów PW. W zakresie projektÓw

edukacyjnych szczegÓlnie Wazne są projekty mobi|noŚciowe dotyczące mobi|noŚci poziomej i wspó|nych programów
studiów. W ce|u zwiększenia mobi|ności studentów i pracownikÓw ucze|nia wdraŻa szereg rozwiązań jak rozszerzenie
ofeńy studiÓw w jęz. angielskim, poprawa jakości obsługi organizacyjno-bytowej osób przyjezdżĄących (zakwaterowanie,
doradztwo, współpraca z ESN)' zwiększenie zakresu obsługi i doradztwa d|a osób wyjeŻdŻa1ących oraz nawiązywanie
nowej współpracy z wiodącymi ucze|niami zgodnie z priorytetami rozwoju międzynarodowej współpracy akademickiej. W
ramach struktury organizacyjnej PW wyodrębniono CWM, które jest wyspecja|izowaną jednostkąw zakresie
przygotowywania ap|ikacji' koordynacji i zarządzania projektami oraz ich rea|izacji we wspÓłpracy z zaangażowanymi
wydziałami' W zakresie rea|izowanych projektów koordynowanych puez PW za celowe uznano przejęcie całościowej
obsługi organizacyjnej i finansowej przez CWM, pozostawiając na Wydziałach wyłącznie sprawy merytoryczne dotyczące
rea|izacji projektów' Uwzględniając doświadczenia uzyskane podczas ostatniej edycji Programu, władze ucze|ni p|anują
wzmocnienie kadrowe i organizacyjne CWM aby było ono przygotowane do znacznego zwiększenia aktywności PW w
działaniach w nowej edycji Programu. Naszym ce|em będzie wspieranie inicjatyw małych zespołów wydziałowych oraz
indywidua|nych wykładowców zaangaŻowanych we współpracę międzynarodową' tak aby powstające projekty oraz
tworzone konsorcja były efektem istniejącej od dawna współpracy z ośrodkami zagranicznymi. SzczegÓ|ny nacisk będzie
połozony na udział w projektach zakładających prowadzenie wspó|nych programów studiów, z ucze|niami europejskimi i
pozaeuropejskimi. Waznym e|ementem będzie zwiększenie aktywności ucze|ni w projektach szko|eniowych, wykorzystując

lf applicable, please describe your institution's strategy for the organisation and implementation of international
(EU and non-Eu) cooperation projects in teaching and training in relation to projects implemented under the
Programme. (max. 2000 characters)

Please explain the expected impact of your participation in the Programme on the modernisation of your
institution (for each of the 5 priorities of the Modernisation Agenda*) in terms of the policy objectives you intend
to achieve. (max. 3000 characters)

Original language [PL]

Pańicipation in internationa| projects is one of the strategic objectives of WUT. With regard to the educationa| projects, the
mobility projects on horizontal mobility and joint programmes of studies are the most important. Aiming at the increase of
mobility, the University has been implementing such solutions as broadening the offer of programmes in English, improving
the quality of incoming students services (accommodation, consulting, cooperation with ESN), extending the framework of
services and consulting for outgoing students and staff as well as establishing the cooperation with leading HEls in line with
priorities which underline the development of the international cooperation. Within WUT organizational structure, the Centre
for International Cooperation is a separate unit, highly specialized in the preparation of projects applications, coordination
and management of projects and their later realisation in cooperation with WUT faculties. With reference to projects
coordinated by WUT, it has been decided that the Centre will deal with the organisation and financial services, making the
faculties responsible solely for content-related aspects.
Basing on experience gained during the realisation of the last editlon of the Programme, the authorities are planning to
increase the organisational and staff capacity of the Centre to make it better prepared for the enhanced activity in new
edition of the Programme. our aim wi|| be to suppoń the initiatives undertaken by sma|l facu|ty teams and individua|
|ecturers so that the newly created programmes or consońia wi|| emerge as a resu|t of long.term pańnership with the
foreign centres. Pańicular weight wi|| be p|aced on the pańicipation in the projects which aim at conducting the joint
programmes of studies with European as well as non-European HEls. One of the crucial elements wil l also l ie in the
enhancement of activitv in traininq oroiects. with the use relations with the industrv.
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ce|u zwiększenia liczby abso|WentÓW studiów wyzszych PW zdecydowana jest stworzyć swoim studentom więcej
moz|iwości zdobycia dodatkowych umiejętności poprzez rea|izację praktyk oraz części studiów za granicą. PW będzie
równiez wspierać współpracę z sąsiadującymi krajami, co umoz|iwi studentom poprawę wynikÓw w nauce i |epszą

w ogólnoŚwiatowym rynku pracy i szko|nictwa Wyższego. Ze wzg|ędu na te załozenia największym wyzwaniem
powstanie spójnych struktur, w ramach których studenci i kadra naukowo-dydaktyczna będą sta|e motywowani do

zdobywania i poszerzania doświadczenia i zatrudnienia na arenie międzynarodowej jednocześnie osiągając konkretne
wyniki i korzyŚci na rzecz kariery i indywidua|nego rozwoju. PW również podejmuje Wszystkie moz|iwe działania aby
zmniejszyć |iczbę studentÓw' ktÓrzy przerywĄąnaukę bez ukończenia studiów. oczekujemy, Że udzialr PW w Programie
znacznie wpłynie na rozwój i umocnienie się ofeńy edukacyjnej PW oraz wzrost potencjału w dziedzinie badań naukowych.
PW jest mocno i efekVwnie zaangazowana w proces internacjonalizacji we wszystkich jej aspektach, tj. w nauczaniu,
badaniach naukowych, działaniach wspierających umiędzynarodowienie i w zyciu studenckim. Z tego wzg|ędu takie
zagadnienia jak podwójne dyp|omy, wspó|ne projekty edukacyjne, międzynarodowe szkoły |etnie i wie|e innych są wyraŹnie

w Strategia Rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2000. PW okresowo przeprowadza badania na temal
pracy wśród swoich abso|wentÓw. Głównym ce|em jest weryfikacja i u|epszenie umiejętności uzyskanych w trakcie

procesu nauczania na ucze|ni. Podobne sondaże są prowadzone wśród regiona|nych pracodawców,lt,tłaszcza
pzedsiębiorstw, ktÓre współpracująz PW przy organ|zacji praktyk i szko|eń w przemyś|e lub przy prowadzeniu badań i
rozwoju' PW nieustająco podnosi jakość oferowanych programów nauczania aby zaspakajały one potrzeby
poszczegó|nych osób i oczekiwania rynku pracy, co w payszłości moze wesprzeć karierę abso|wentów PW w ska|i
krajowej' regiona|nej i międzynarodowej. Jedną z metod prowadząca do rea|izacji tych zamierzeń jest zacieśnianie więzi
pomiędzy edukacją badaniami naukowymi i przedsiębiorstwami w ce|u promocji innowacyjności w procesie nauczania. Na
PW powstaje nowe środowiska do nauki opańe na ku|turze pracy zespołowej (wspÓ|nym uczeniu). PW zdecydowana jest
na zainwestowanie największej części funduszy unijnych W poprawę jakości nauczania aby spełnić oczekiwania rynku
pracy. Prawie wszystkie wydatki sąprzeznaczone na te dziedziny działa|ności, gdzie oczekiwane wyniki opańe są na
róznych kierunkach strategii unijnej. PW pragnie tez umocniĆ swoją pozycję czołowego narodowego centrum fachowej
wiedzy i umiejętności na europejskim poziomie d|a przedsiębiorczości i przemysłu. Jesteśmy przekonani, Że nasz udział w
Programie znacząco wpłynie na racjona|ne ie|astyczne zarządzanie ifinansowanie naszej instytucji w kierunku
doskonałości studentów i

Translation language [EN]

In order to increase the number of higher education graduates, WUT is determined to provide an international perspective
and more oppońunities to their students, to gain additiona| ski||s through studying or training abroad, to encourage cross-
border co-operation to boost higher education performance and help them better understand the global market of education
and employment. For this reason, the greater challenge is to provide a cohesive framework within which students and staff
are motivated to continue building and expanding their international experiences and employability, with tangible outcomes
and advantages for career and persona| development. WUT is a|so undeńaking a|| possib|e actions to reduce the number
of students who drop out without completing their courses.
We expect that WUT's pańicipation in the Program will have a significant impact on the deve|opment and strengthening of
the educational offer of WUT and its research potential. WUT is strongly and effectively dedicated to internationalisation
process in a|| its aspects i.e. teaching, research' institutiona| suppoń and students' Iife. For these reason issues such as:
doub|e-degree diplomas, joint educationa| projects, internationa| summer schools and many others are high|y ańicu|ated in
WUT's official Strategy 2020. WUT is periodically conducting labour market surveys among their graduates. The main
purpose of these surveys is to verify and improve the skills obtained during the teaching process at university. Similar
surveys are being conducted among the regional employers, especially with those who cooperate with WUT in the field of
industrial internships and trainings or in the area of research and development. WUT is continuously improving the quality
of the offered teaching programmes, so that the curricula meet the needs of individuals and the expectations of the labour
market. As a resu|t, they suppoń the future careers of WUT's graduates on the internationa|, nationa| |eve|, as we|| as the
regional level. One of the methods to achieve these goals is to strengthen the links between education, research and
business in order to promote innovation in the teaching process. New learning environment based on the culture of
teamwork (collaborative learning) is created. WUT is determined to invest the major portion of EU funding in to the quality
education to respond to labour market expectations. Almost all of the spendings are allocated to those activity fields where
expected outcomes are in line with the different EU policies. WUT wishes to strengthen its position as a leading national
centre for know|edge and expeńise for business and industry, also on the European |eve|. We strong|y be|ieve that our
participation in the Programme will have the significant impact on the reasonable and flexible governance and funding of
our institution. towards of our students and academ
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