
 

 

 
 
 

 
Erasmus Policy Statement 

 
 
Celem nadrzędnym Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku 

(WSTiH) jest kształcenie i wspomaganie wielokierunkowego rozwoju 

przyszłych pracowników branży turystycznej. Efektem dostępności na rynku 

wykwalifikowanych specjalistów z zakresu turystyki i hotelarstwa będzie 

podniesienie jakości usług oferowanych przez podmioty branży turystycznej. 

Profil Uczelni zobowiązuje do zwiększonej roli internacjonalizacji 

podejmowanych przez nią działań. Z tego względu tak kluczowe znaczenie 

mają projekty realizowane w ramach Programu Erasmus. Kształcenie 

studentów w zakresie zawodów związanych z szeroko rozumianym 

zagadnieniem turystyki powoduje, że olbrzymiego znaczenia nabiera 

otoczenie międzynarodowe, zarówno w zakresie mobilności studentów i 

pracowników w celach edukacyjnych i doskonalenia zawodowego, jak i 

przyjmowania studentów z zagranicy na studia I i II stopnia. Władze Uczelni 

mają świadomość, że zdobyte doświadczenie międzynarodowe jest 

niezbędnym warunkiem zapewniania edukacji na wysokim poziomie. Z tego 

względu Uczelnia planuje zwiększać mobilność studentów i pracowników, 

realizować wspólne projekty z zagranicznymi partnerami i w dalszym ciągu 

nawiązywać współpracę z zagranicznymi Uczelniami o podobnym profilu 

kształcenia. To wszystko sprawi, że studenci będą mieli zapewnioną edukację 

na najwyższym poziomie, a pracownicy zyskają kompetencje na skalę 

europejską.  

Uczelnia podejmuje szereg działań, mających na celu zachęcenie 

studentów do udziału w mobilności, zarówno w ramach podejmowanych 

studiów, jak i w ramach praktyk zawodowych. Z tego względu Uczelnia stawia 

duży nacisk na współpracę z innymi uczelniami zarówno z krajów Unii 



 

 

Europejskiej, ale także z krajów Europy Wschodniej i Azji, takimi jak Rosja, 

Ukraina, Białoruś czy Kirgistan. WSTiH zachęca studentów zagranicznych z 

ww. krajów spoza UE do studiowania na Uczelni poprzez oferowanie edukacji 

na poziomie międzynarodowym. Podczas studiowania Władze uczelni 

zapewniają studentom dostęp do bogatej oferty edukacyjnej, która sprzyja 

podjęciu przyszłej pracy w Polsce lub w innym kraju Unii Europejskiej.  

 Współpraca z renomowanymi hotelami i obiektami gastronomicznymi 

sprawia, że studenci mogą poznawać najnowsze rozwiązania organizacyjne i 

techniczne w branży turystycznej. Poza tym Władze Uczelni stwarzają okazję 

do wyjazdów na zagraniczne praktyki, które są okazją do zdobycia nowych 

kwalifikacji oraz wykorzystania nabytych kompetencji w zakresie języków 

obcych w praktyce.  

Obecnie Uczelnia odnotowuje wzrost mobilności dzięki stałemu 

rozwojowi oferty edukacyjnej w innych językach niż polski. Programy 

kształcenia opracowywane są w języku angielskim oraz rosyjskim. To sprzyja 

coraz większej liczbie studentów z zagranicy. Zapewnienie im 

międzynarodowego wykształcenia staje się główną ambicja Władz Uczelni. 

Studenci mogą liczyć na stała pomoc kadry Uczelni, która wspiera ich na 

każdym etapie realizowania prze z nich działań z zakresu mobilności. Podczas 

pobytu zagranicznych studentów na Uczelni lub wyjazdów polskich studentów 

poza granice kraju, WSTiH gwarantuje stały kontakt z przydzielonym 

mentorem oraz profesjonalną pomoc merytoryczną.  

Realizacja programów mobilności zapewni Uczelni możliwość 

wypełniania założeń opracowanej strategii międzynarodowej, do której zalicza 

się miedzy innymi:  

- intensyfikacja działań sprzyjających udziałowi Uczelni w Programie 

Erasmus; 

- coroczny wzrost mobilności poprzez rozwój oferty edukacyjnej dla 

polskich studentów oraz studentów zagranicznych;  



 

 

- nawiązywanie nowych kontaktów z uczelniami z Unii Europejskiej oraz 

z krajami sąsiadującymi z Polską od wschodu; 

- nawiązywanie nowych relacji z przedsiębiorstwami branżowymi w 

Polsce i poza granicami w celu opracowaniu interesującego programu 

praktyk zawodowych;  

- intensyfikacja wyjazdów kadry WSTiH w celach szkoleniowych i 

większa liczba wizyt studyjnych w zaprzyjaźnionych uczelniach 

zagranicznych; - wspólna realizacji programów międzynarodowych z 

partnerami polskimi i zagranicznymi. 


