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The Jan Grodek State University in Sanok (Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w 
Sanoku) 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 university is very open for different types of cooperation. Every 
cooperation proposal is assessed for it’s usefulness for development of students, staff 
and generally – university and region. 
 
The geographical location of the university facilitates international cooperation with 
foreign universities and organizations in Slovakia, Ukraine, Hungary and the Czech 
Republic, however, thanks to the Erasmus+ university in Sanok also cooperates with 
organizations from northern, western and southern Europe. In 2018 started 
cooperation with universities in North America and Asia, and ultimately, thanks to the 
Erasmus + program, the university will have partners on every continent, which will 
provide the opportunity to compare and implement solutions from different cultural 
circles. 
 
Participation in European Union programs is one of the elements of implementing the 
institution's international strategy. The strategy provides for the following objectives 
that will be achieved through participation in the Erasmus+ Program: 
- development and promotion of cooperation and dialogue with various regions of the 
world (enterprises, authorities, local partners and others), 
- improving the quality of teaching and learning through international cooperation, 
- increase in student and staff mobility, 
- strengthening transparency and recognition of achievements, competences and 
qualifications, 
- preparation of projects developing students' skills (practical and theoretical) that will 
help them after entering the labor market, 
- developing educational projects in higher education institutions to increase academic 
staff competences, 
- support for the modernization of higher education in 'third' (partner) countries 
- stimulation of cross-border regional cooperation on the territory of the Carpathian 
Mountains, 

Od założenia Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku (Jan Grodek State 
University in Sanok) 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 i region. 
 
Położenie geograficzne uczelni ułatwia międzynarodową współpracę z zagranicznymi 
uniwersytetami i organizacjami na Słowacji, Ukrainie, Węgrzech i w Czechach jednak 
dzięki Programowi Erasmus+ sanocki uniwersytet współpracuje także z organizacjami 
z północnej, zachodniej i południowej Europy. W roku 2018 podjęta została także 
współpraca z uczelniami w Ameryce Północnej i Azji, a docelowo dzięki programowi 
Erasmus+ uczelnia będzie posiadała partnerów na każdym kontynencie, co zapewni 
możliwość porównania i implementacji rozwiązań z różnych kręgów kulturowych.  
 
Udział w programach Unii Europejskiej jest jednym z elementów wprowadzania w 
życie międzynarodowej strategii instytucji. Strategia przewiduje następujące cele, które 
zostaną osiągnięte dzięki partycypacji w Programie Erasmus+: 
- 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” (partnerskich) 
- 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 



- promotion of international cooperation with regional enterprises by international 
conferences, seminars, fairs and exhibitions, 
- strengthening human resources (projects focused on the cooperation of higher 
education institutions and enterprises), 
- development of social involvement among program participants 
- promotion of environmentally friendly practices 
- implementation of solutions enabling completely digital circulation of documents and 
supporting blended learning methods (including e-learning).   

szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstw), 
- rozwój zaangażowania społecznego wśród uczestników programu  
- promocja praktyk związanych z ochroną środowiska 
- wdrożenie rozwiązań umożliwiających całkowicie cyfrowy obieg dokumentów i 
wspierających tzw. mieszane metody kształcenia (w tym e-learning).  

The Jan Grodek State University in Sanok (Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w 
Sanoku) by participating in "Erasmus Key Action 1 (KA1) - Learning mobility (The 
mobility of higher education students and staff)" will organize 
- mobility for first and second cycle students as well as uniform masters 
- mobility for employees (for teaching / training) 
- lectures by employees of foreign companies for UP students in Sanok 
- language support for program participants. 
 
Erasmus Key Action 2 (KA2) - Cooperation among organizations and institutions 
(Partnerships for Cooperation and exchanges of practices) will also enable: 
- organizing intensive courses with other higher education institutions and companies 
- sharing so-called "Know how" with organizations from partner countries 
- organizing other international ventures that cannot be financed under the Erasmus+ 
Programme (such as joint book publications). 

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku uczestnicząc w „Erasmus Key Action 
1 (KA1) - Learning mobility (The mobility of higher education students and staff)” 
będzie organizować 
- mobilności dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych 
magisterskich 
- mobilności dla pracowników (w celu nauczania / odbycia szkolenia) 
- wykłady pracowników zagranicznych przedsiębiorstw dla studentów UP w Sanoku 
- wsparcie językowe dla uczestników programu. 
 
Erasmus Key Action 2 (KA2) - Cooperation among organisations and institutions 
(Partnerships for Cooperation and exchanges of practices) umożliwi także: 
- organizowanie kursów intensywnych z innymi instytucjami szkolnictwa wyższego i 
firmami 
- współdzielenie tzw. „know how” z organizacjami z krajów partnerskich 
- organizowanie innych międzynarodowych przedsięwzięć, które nie mogą zostać 
sfinansowane w ramach Programu Erasmus+ (jak wspólne publikacje książkowe). 



Objectives and priorities of The Jan Grodek State University in Sanok (Uczelnia 
Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku, to be achieved through participation in the 
Erasmus + Program: 
- improving the quality of teaching and learning through international cooperation 
- increased mobility of students and employees 
- active policy aimed at improving students' (mainly language) skills, 
- development of academic staff’s skills 
- adjusting the education system to the needs of the labor market, 
- development and promotion of "lifelong learning", 
- development of social involvement among program participants 
- promotion of environmentally friendly practices 
- implementation of solutions enabling completely digital circulation of documents and 
supporting blended learning methods (including e-learning).   
 
The schedule and indicators adopted to monitor the impact of the Erasmus+ 
Programme on achieving the objectives for 2021-2027: 
- changes in study programs resulting from internationalization, min. one / year (by 
2025, the university will introduce a minimum of one change in each field of study) 
- increase in the number of mobility by 10% / year compared to the base year 2020 
- implementation of digital tools, min 1 / year (by 2025 all planned solutions will be 
implemented) 
- establishing new partnerships, min. 2 / year (until 2027 the university will have 
partners on every continent). 

Cele i priorytety Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku, które mają zostać 
osiągnięte poprzez udział w Programie Erasmus+: 
- 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”, 
- rozwój zaangażowania społecznego wśród uczestników programu  
- promocja praktyk związanych z ochroną środowiska 
- wdrożenie rozwiązań umożliwiających całkowicie cyfrowy obieg dokumentów i 
wspierających tzw. mieszane metody kształcenia (w tym e-learning).  
- nawiązanie współpracy z nowymi partnerami i rozwój kooperacji z obecnymi.  
 
Harmonogram i wskaźniki przyjęte dla monitorowania wpływu Programu Erasmus na 
osiągnięcie powyższych celów na lata 2021-2027: 
- zmiany w programach studiów wynikające z umiędzynarodowienia, min. 1/rok (do 
2025 uczelnia wprowadzi min. 1 zmianę na każdym kierunku studiów) 
- wzrost liczby mobilności o 10% / rok w stosunku do roku bazowego 2020 
- wdrożenie cyfrowych narzędzi, min 1/rok (do 2025 roku wdrożone zostaną wszystkie 
zaplanowane rozwiązania) 
- nawiązanie nowych partnerstw, min. 2/rok (do 2027 uczelnia będzie posiadać 
partnerów na każdym kontynencie) 

 

 

This dokument is a strategy and statement of university in Erasmus+ Programme. On the basis of this declaration, the university 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). 


