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The Jan Grodek State Vocational Academy in Sanok from the first year of being fund 

believes that education should have an international dimension, based on european 

educational standards and supported by the scientific and practical experience shared 

by higher education, research institutions and enterprises all over the world.  

For this reason school is very open for different types of cooperation. Every 

cooperation proposal is assessed for it’s usefulness for development of students, staff 

and generally – school.  

The geographical location of school facilitate an international cooperation with 

foreign universities and businesses in Slovakia, Ukraine, Hungary, and Czech 

Republic so school wants to first concentrate on cooperation with organizations from 

that countries. However longterm objective is to start partnerships with institutions 

from north (Norway, Sweden, Finland), west (Germany, France, United Kingdom, 

Austria) and south (Italy, Greece, Spain) Europe and even Russia, USA or Canada. 

Every partnership under the Programme should provide first: 

• mobility for students of 1
st
 cycle (study and work placements) 

• mobility for staff (teaching and training) 

The Jan Grodek State Vocational Academy in Sanok wants also: 

• organize intensive programmes with other HEI 

• invite staff from enterprises to teach students of school in Sanok 

• organize some others international projects that can’t be fund under the 

Programme (like enable joint publication of books and organize international 

sport games) 

Od początku założenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku 

wierzymy, że edukacja powinna mieć wymiar międzynarodowy, powinna opierać się 

na europejskich standardach w edukacji oraz czerpać z naukowego i praktycznego 

doświadczenia dzielonego przez uczelnie wyższe, instytucje badawcze oraz 

przedsiębiorstwa na całym świecie. 

Z tego powodu uczelnia jest bardzo otwarta na różne rodzaje współpracy. Każda 

oferta partnerstwa jest oceniana pod kątem przydatności dla rozwoju studentów, 

pracowników i generalnie – uczelni. 

Położenie geograficzne PWSZ Sanok ułatwia międzynarodową współpracę z 

zagranicznymi uniwersytetami i firmami na Słowacji, Ukrainie, Węgrzech i w 

Czechach dlatego uczelnia chce w pierwszej kolejności skoncentrować się na 

współpracy z organizacjami z tych państw. Jednak długoterminowym celem jest 

rozpoczęcie współpracy z instytucjami z północnej (Norwegia, Szwecja, Finlandia), 

zachodniej (Niemcy, Francja, Zjednoczone Królestwo, Austria) i południowej 

(Włochy, Grecja, Hiszpania) Europy, a nawet z Rosji, Stanów Zjednoczonych czy 

Kanady. 

Każde partnerstwo w ramach Programu powinno zapewnić w pierwszej kolejności: 

• mobilność dla studentów studiów pierwszego stopnia 

• mobilność dla pracowników (w celu nauczania i odbycia szkolenia) 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku pragnie także: 

• organizować kursy intensywne z innymi instytucjami szkolnictwa wyższego 

• zapraszać pracowników przedsiębiorstw, aby nauczali studentów PWSZ 

Sanok 

• organizować inne międzynarodowe przedsięwzięcia, które nie mogą zostać 

sfinansowane w ramach Programu (jak wspólne publikacje książkowe i 

zawody sportowe) 



Participation in the Programme is the next step of implementing the international 

strategy of the institution. The strategy provides: 

• establishing and promoting cooperation and dialogue with different regions 

of the world (enterprises, authorities, local partners and others) 

• enhancing quality of teaching and learning by international cooperation, 

• increasing of students and staff mobility, 

• development of clarity and recognition of achievements, competences and 

qualifications, 

• preparing projects for develop students’ skills (theoretical and practical) that 

help them after entering on the labor market 

• development of educational projects in the HEI for progress of academic staff 

competencies 

• assistance for modernisation of higher education in “third countries” (like 

Ukraine) 

• stimulation of transboundary regional cooperation on the territory of 

Carpathian Mountains,  

• promotion of international cooperation with regional industries by 

organization of international conferences, seminars, fairs and exhibitions, 

• strengthening of human resources (project focusing on cooperation between 

HEI and enterprises). 

Udział w Programie jest kolejnym krokiem wprowadzania w życie międzynarodowej 

strategii instytucji. Strategia przewiduje: 

• rozwój i promocję współpracy i dialogu z różnymi regionami świata 

(przedsiębiorstwami, władzami, lokalnymi partnerami i innymi), 

• podwyższenie jakości nauczania i uczenia się poprzez międzynarodową 

współpracę, 

• wzrost mobilności studentów i pracowników, 

• wzmocnienie przejrzystości i uznawalności osiągnięć, kompetencji i 

kwalifikacji, 

• przygotowanie przedsięwzięć rozwijających umiejętności studentów 

(praktyczne i teoretyczne), które pomogą im po wejściu na rynek pracy, 

• rozwijanie projektów edukacyjnych w instytucjach szkolnictwa wyższego dla 

zwiększenia kompetencji pracowników, 

• wsparcie modernizacji szkolnictwa wyższego w „krajach trzecich” (jak 

Ukraina) 

• stymulację transgranicznej regionalnej współpracy na terytorium Karpat, 

• promocję międzynarodowej współpracy z regionalnymi przedsiębiorstwami 

poprzez międzynarodowe konferencje, seminaria, targi i  wystawy, 

• wzmocnienie kadr w firmach (projekty skoncentrowane na kooperacji 

instytucji szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstw). 

The objectives and priorities of Jan Grodek State Vocational Academy in Sanok to be 

reached by participation in the Programme are: 

• enhancing quality of teaching and learning by international cooperation, 

• increasing of students’ and staff mobility, 

• active policy in extending students’ skills (specially language skills), 

• development of staff skills, 

• adapting the education system to the needs of the labour market, 

• development and promotion of lifelong learning, 

• finding new partners and expand cooperation with present. 

Cele i priorytety Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku, które mają 

zostać osiągnięte poprzez udział w Programie: 

• podwyższenie jakości nauczania i uczenia się poprzez międzynarodową 

współpracę, 

• wzrost mobilności studentów i pracowników, 

• aktywna polityka mająca na celu pogłębianie umiejętności studentów 

(głównie językowych), 

• rozwój umiejętności pracowników, 

• dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy, 

• rozwój i promocja „uczenia się przez całe życie”, 

• nawiązanie współpracy z nowymi partnerami i rozwój kooperacji z 

obecnymi. 

 

 

This dokument is a strategy and statement of academy in Erasmus+ Programme. On the basis of this declaration, the academy was awarded with the Erasmus Charter for Higher Education. 

 

Niniejszy dokument jest strategią i zarazem oświadczeniem uczelni dotyczącym realizacji programu Erasmus+. Na podstawie  tej deklaracji uczelnia otrzymała Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa 

Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education). 


