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I. Please describe your institution's international (EU and non-EU) strategy. In your description please explain a) 

how you choose your partners, b) in which geographical area(s) and c) the most important 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 short cycles). If applicable, also explain how your institution participates in the development of 

double/multiple/joint degrees (max. 5000 key strokes):  

By applying for the Erasmus+ Program, CM intends – in line with its mission - to educate staff 

for the future, to create and transfer practical knowledge and to build knowledge society that will 

trigger the growth of the region, the country and thanks to student and staff mobility, also of the 

EU. 

CM is a non-public university that applies solutions of the Bologna Process and the National 

Framework for Higher Education Qualifications in its educational practice. CM offers its 

students the appropriate knowledge and the opportunity to develop skills and competences 

essential for future professionals who undertake tasks related to career and personal development 

path. The educational process is set on supporting and directing student development, 

independent thinking and shaping innovative and creative attitudes that will allow to deal with 

challenges on the integrating European job market.  

CM aspires  to internationalize its activities and education process in order to: 

 establish  and gradually expand cooperation with foreign universities (EU and non-EU) 

whose educational offer and teaching profile corresponds to the specificity of studies 

offered by CM and thus can enable students to study, and the staff to teach outside their 

alma mater; 

 establish and gradually expand cooperation with foreign partners (EU and non-EU): 

institutions and enterprises whose field of activity allows students and alumni to do 

traineeship or internship; 

 adjust educational system to changing conditions and requirements of the job market; 

 provide high quality of education; 

 expand the current educational offer with subjects/modules taught in a foreign language; 

 support activities connected with educational mobility of students, alumni, teaching staff 

and administrative personnel –  studies abroad and traineeships and/or internships with 

an aim to teach or to learn in workshop and training programs; 

 enable students, alumni and teaching staff to improve their competences. 

From the very beginning, CM has taken up numerous and varied initiatives in the field of 

international cooperation. Cooperation agreements have been signed (Mexico, Belarus, Ukraine, 

Kazakhstan, Romania, Moldova), cooperation was established with the teaching staff from 

foreign universities (Belarus, Russia, Moldova) and international research conferences have been 

organized or attended. The CM hosted students from Belarus, Czech Republic and Slovakia. 

However, the cooperation has not included in its scope the formal procedures of Erasmus 

Program for educational mobility. 

Since 2012 a Project called Lifelong Learning has been carried out which assumes long-lasting 

relation with the alma mater: “ideAGORA-Alumni as the social capital of the university”. 



3 
 

International cooperation with a Finnish partner enabled entering into contacts that may lead to 

formalized cooperation with the University of Helsinki and Aalto University. Participation in 

Erasmus+ Program will increase the teaching potential of CM and facilitate effective functioning 

in a dynamically changing social and economic environment through enriching educational offer 

in the scope of continuing education including equal chances, multicultural aspects and 

intercultural factors.  

In the selection of foreign cooperation partners CM will be guided above all by the teaching 

profile and educational offer of the partner universities that can ensure students achieving 

learning results coherent with the practical profile of studies and with the degree courses. CM will 

strive to widen links with partner institutions: higher education, R&D centers, vocational centers 

and enterprises from EU and non-EU member states. The expansion of relations should 

contribute to considerable growth of students and staff mobility, to long-term educational 

cooperation between institutions, to increased innovation and exchange of best practices. 

Students, teaching staff and administrative personnel will thus improve their skills as well as 

social, professional and intercultural competences. 

Educational mobility managed by CM within Erasmus+ Program will refer to: 

 students of first and second cycle degree studies 

 alumni (selected on the final year of studies who can complete foreign traineeship 

program within one year from the graduation) 

 teaching staff 

 administrative personnel 

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa (dalej Collegium Mazovia) aplikując do 

Programu Erasmus+ pragnie, zgodnie z misją uczelni, kształcić kadry dla przyszłości, tworzyć i 

transferować praktyczną wiedzę oraz budować społeczeństwo informacyjne, które przyczyni się 

do wzrostu potencjału regionu, kraju oraz dzięki mobilności studentów i pracowników, również i 

Unii Europejskiej.  

Collegium Mazovia jest niepubliczną uczelnią, w której proces kształcenia uwzględnia 

rozwiązania koncepcji bolońskiej oraz Krajowych Ram Kwalifikacji. Uczelnia zapewnia 

studentom otrzymanie odpowiedniej wiedzy,  wykształcenie umiejętności i kompetencji 

niezbędnych przyszłym profesjonalistom realizującym różnorodne zadania wynikające z przyjętej 

ścieżki kariery i rozwoju osobistego. Proces kształcenia nastawiony jest na wspomaganie i 

ukierunkowanie rozwoju studentów, ich samodzielnego myślenia oraz kształtowania postaw 

innowacyjnych i kreatywnych pozwalających na radzenie sobie z wyzwaniami na integrującym się 

europejskim rynku pracy. 

Collegium Mazovia dążąc do umiędzynarodowienia swoich działań i procesu kształcenia ma na 

celu:  

 nawiązanie i sukcesywne rozszerzanie współpracy z uczelniami zagranicznymi (unijnymi i 

spoza terytorium UE), których oferta edukacyjna i profil kształcenia odpowiadają 

specyfice prowadzonych przez Collegium Mazovia kierunków studiów, a tym samym 
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umożliwi to studentom studiowanie a kadrze naukowo-dydaktycznej prowadzenie zajęć 

poza macierzystą uczelnią; 

 nawiązanie i sukcesywne rozszerzanie współpracy z zagranicznymi partnerami (unijnymi i 

spoza terytorium UE): instytucjami, przedsiębiorstwami, których rodzaj działalności 

pozwoli na odbycie praktyk zawodowych, staży przez studentów i absolwentów, 

 dostosowanie systemu kształcenia do zmieniających się warunków i potrzeb rynku pracy,  

 zapewnienie wysokiej jakości kształcenia,  

 rozszerzenie dotychczasowej oferty edukacyjnej o przedmioty/moduły prowadzone w 

językach obcych,  

 wsparcie działań związanych z  mobilnością edukacyjną studentów, absolwentów, kadry 

naukowo-dydaktycznej oraz pracowników administracyjnych uczelni – wyjazdy na studia, 

praktyki, staże w celach dydaktycznych oraz warsztatowo-szkoleniowych,  

 umożliwienie podniesienia kompetencji i kwalifikacji studentom, absolwentom oraz 

pracownikom.  

Od początku swojej działalności uczelnia niejednokrotnie podejmowała inicjatywy mające na celu 

współpracę międzynarodową. Przyjmowała ona różne formy. Podpisano umowy/porozumienia 

o współpracy (Meksyk, Białoruś, Ukraina, Kazachstan, Rumunia, Mołdawia), współpracowano z 

kadrą naukowo-dydaktyczną z zagranicznych uczelni (Białoruś, Rosja, Mołdawia) oraz 

organizowano i uczestniczono w międzynarodowych konferencjach naukowych. W murach 

uczelni studiowali również studenci z Białorusi, Czech i Słowacji. Jednak swoim zakresem 

współpraca ta nie obejmowała formalnych procedur Programu Erasmus na rzecz mobilności 

edukacyjnej. 

Realizowany od 2012 roku projekt pt: Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą 

relację z uczelnią: „ideAGORA – Absolwenci kapitałem społecznym Uczelni”, dzięki współpracy 

ponadnarodowej z partnerem fińskim, pozwolił na uruchomienie kontaktów, które mają szansę 

przyczynić się do sformalizowanej współpracy z University of Helsinki oraz Aalto University. 

Udział w Programie Erasmus+ projektu wzmocni potencjał dydaktyczny uczelni i umożliwi 

efektywne funkcjonowanie w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu społecznym i 

ekonomicznym poprzez rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia 

ustawicznego uwzględniając równość szans, wielokulturowość i międzykulturowe 

uwarunkowania. 

Przy wyborze partnerów zagranicznych Collegium Mazovia będzie kierować się przede wszystkim 

profilem oraz ofertą edukacyjną partnerskich uczelni, które zapewnią możliwość osiągnięcia przez 

studentów efektów kształcenia zgodnych z profilem praktycznym studiów oraz z prowadzonymi 

przez uczelnię kierunkami. Uczelnia będzie dążyć do rozwijania kontaktów z instytucjami 

partnerskimi: szkolnictwa wyższego, ośrodkami naukowo-badawczymi, a także organizacjami 

zawodowymi i przedsiębiorstwami z krajów członkowskich UE oraz państw spoza UE. Rozwój 

tych relacji powinien przyczynić się  do znacznego zwiększenia mobilności studentów i 

pracowników, do doskonalenia jakości kształcenia, długotrwałej współpracy pomiędzy 

instytucjami w zakresie edukacyjnym, do wzrostu innowacyjności i wymiany dobrych praktyk. 

Dzięki temu studenci, kadra naukowo-badawcza i pracownicy administracyjni podniosą swoje 

umiejętności oraz kompetencje społeczne, zawodowe i międzykulturowe.  
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Mobilność edukacyjna realizowana w Collegium Mazovia, poprzez uczestnictwo w Programie 

Erasmus+, dotyczyć będzie: 

 studentów studiów I i II stopnia, 

 absolwentów (wybranych na ostatnim roku studiów, którzy mogą odbyć i ukończyć 

zagraniczną praktykę w ciągu jednego roku po zakończeniu studiów), 

 kadry naukowo-dydaktycznej, 

 pracowników administracyjnych. 

II. Please describe your institution's strategy for the organisation and implementation of international (EU and 

non-EU) cooperation projects within the framework of the Erasmus+ Programme. If not applicable, please 

explain (max. 2000 key strokes): 

The primary goal of CM is to initiate student exchange through projects with foreign partners. 

The cooperation will enable to raise the number of students from Poland and other countries. 

Therefore actions have been taken to formulate subjects/modules taught in the English language, 

which will provide an access to an attractive educational offer and increase the number of 

students eager to study at CM. 

CM will support the mobility of students and alumni in terms of acquiring skills and professional 

experience through traineeship and internship programs in foreign units. 

CM authorities will offer the teaching staff and administrative personnel opportunity to acquire 

experience in teaching and to improve professional skills and competences in foreign units. 

During the exchange, the staff and personnel will be able to take part in workshops and thus to 

develop their methods of work and share their experience. CM intends to invite teachers and 

representatives of other partner institutions to give lectures in a foreign language. The staff is 

offered: to participate in training sessions and therefore to advance professional skills and 

qualifications; to implement solutions; and  to partake in preparatory visits which can lead to  

establishing new partnerships.  

In order to encourage active involvement in the exchange, CM will provide access to 

information, participation in language courses and professional substantive assistance on every 

stage of the mobility program. The international cooperation team will be responsible for the 

right set-up and implementation of Erasmus+ Program. 

Dean’s e-Office, CM ideAGORA platform, social media and meetings with beneficiaries will be 

used to promote the program. In accordance with the principle of equal access to education and 

equality of opportunity, CM commits to treat equally all mobility participants. 

Podstawowym dążeniem Collegium Mazovia jest uruchomienie wymiany studentów poprzez 

realizowanie projektów z zagranicznymi partnerami, która pozwoli na zwiększanie liczby 

studentów z Polski oraz innych krajów. W tym celu podjęto działania zmierzające do 

opracowania przedmiotów/modułów prowadzonych w języku angielskim. Zapewni to dostęp do 

atrakcyjnej oferty edukacyjnej i wzrost liczby studentów chcących przyjechać do uczelni. 
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Collegium Mazovia będzie wspierać mobilność studentów i absolwentów w zakresie zdobywania 

umiejętności i doświadczenia zawodowego poprzez odbywanie praktyk studenckich  oraz staży w 

zagranicznych jednostkach. 

Władze uczelni zaproponują kadrze naukowo-badawczej oraz pracownikom administracyjnym 

możliwości zdobywania doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz doskonalenia 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zagranicznych jednostkach. W ramach wymiany kadra 

będzie mogła uczestniczyć też w warsztatach, doskonaląc metody pracy oraz  dzielić się 

doświadczeniami. Uczelnia zamierza zapraszać nauczycieli oraz przedstawicieli innych instytucji 

partnerskich na wykłady prowadzone w językach obcych. Pracownikom proponuje się: udział w 

szkoleniach, pozwalający doskonalić umiejętności i kwalifikacje zawodowe; implementację 

rozwiązań; udział w wizytach przygotowawczych, który wpłynie na pozyskanie nowych 

partnerów. 

Uczelnia chcąc zachęcić do aktywnego uczestnictwa w wymianie zapewni dostęp do informacji, 

udział w kursach językowych, profesjonalną pomoc merytoryczną na każdym etapie mobilności. 

Za prawidłową organizację i realizację Programu Erasmus+ będzie odpowiadał powołany w tym 

celu Zespół ds. współpracy międzynarodowej. 

Promocja Programu będzie możliwa dzięki wykorzystaniu: Wirtualnego Dziekanatu, uczelnianej 

platformy ideAGORA, mediów społecznościowych oraz spotkań z beneficjentami. Uczelnia, 

zgodnie z zasadą równego dostępu do edukacji oraz wyrównywania szans, zobowiązuje się do 

równego traktowania wszystkich uczestników mobilności. 

III. Please explain the expected impact of your participation in the Erasmus+ Programme on the modernisation of 

your institution. Please refer to each of the 5 priorities of the Modernisation Agenda and explain the policy 

objectives you intend to pursue (max. 3000 key strokes): 

Participation in Erasmus+ Program will impact on the modernization of the following areas: 

 Increase in the number of students - in accordance with the CM ideAGORA Project it 

translates into an increase in alumni who are aware of their role in the university life. 

Attractive curriculum offer that corresponds to the demands of the changing job market 

and flexible educational solutions should trigger interest among various social groups and 

limit the number of student withdrawals. 

 Higher quality education will be achieved through: the experience gained by the teaching 

staff (at CM and as part of the educational mobility), verification and modification of 

curriculums (depending on the needs of students and the demands of the job market), 

application of new forms of teaching (workshops, projects) and the improvement of 

educational methods that use modern technologies (networking, webquests, CM 

ideAGORA platform). 

 Internationalization of the educational process through cooperation with foreign 

universities under Erasmus+ Program and the increase in the number of foreign students 

at CM. The educational mobility process will be monitored by CM and possible barriers 

connected with students exchange will be eliminated. 
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 Strengthening practical educational model at CM through cooperation with foreign 

enterprises in terms of student training, workshops for students and training sessions for 

the staff. Opportunity of traineeship abroad will enable to learn about the specificity of 

the European job market and will create favorable conditions for cooperation and 

acquiring experience in diverse multicultural environment. 

 Improvement of the university management process and diversification of financial 

sources of the undertaken projects. CM has broad experience in effective finding and 

using additional sources. So far, CM has the record of seven completed and three 

ongoing projects. Participation in the mobility program will provide CM with an 

opportunity to implement solutions in this respect. 

Uczestnictwo w Programie Erasmus+ wpłynie na modernizację następujących obszarów: 

 Wzrost liczby studentów, która zgodnie z realizowanym na uczelni, modelem 

ideAGORA, oznacza wzrost świadomych swojej roli w życiu uczelni absolwentów, 

będących zainteresowanymi mobilnością edukacyjną. Atrakcyjna oferta studiów 

odpowiadająca na potrzeby zmieniających się warunków na rynku pracy oraz elastyczne 

rozwiązania w zakresie studiowania powinny wpłynąć na zainteresowanie nią różnych 

grup społecznych i ograniczenie liczby studentów, którzy przerywają naukę, nie kończąc 

studiów. 

 Doskonalenie jakości kształcenia możliwe będzie dzięki: doświadczeniu zdobytemu przez 

kadrę naukowo-dydaktyczną (w Collegium Mazovia, a także podczas mobilności 

edukacyjnej), weryfikacji i modyfikacji programów kształcenia (w zależności od potrzeb 

studentów, wymagań rynku pracy), wprowadzeniu nowych form prowadzenia zajęć 

(warsztaty, projekty) oraz udoskonalaniu metod kształcenia wykorzystujących 

nowoczesne technologie (net working, webquesty, uczelnianą platformę ideAGORA). 

 Umiędzynarodowienie procesu kształcenia poprzez współpracę z zagranicznymi 

uczelniami w ramach Programu Erasmus+ oraz zwiększanie liczby studentów 

zagranicznych w Collegium Mazovia. Procesowi mobilności edukacyjnej uczelnia zapewni  

właściwy monitoring oraz eliminację ewentualnych barier związanych z wymianą 

studentów. 

 Wzmacnianie praktycznego profilu kształcenia w Collegium Mazovia  dzięki współpracy z 

zagranicznymi przedsiębiorstwami poprzez realizację praktyk studenckich, prowadzenie 

warsztatów dla studentów i organizację szkoleń dla pracowników. Możliwość odbycia 

praktyk zagranicznych da szansę zapoznania się z funkcjonowaniem europejskiego rynku 

pracy oraz będzie sprzyjać współdziałaniu i nabywaniu doświadczenia w różnorodnym, 

wielokulturowym środowisku. 

 Doskonalenie procesu zarządzania uczelnią oraz dywersyfikacja źródeł finansowania 

podejmowanych przedsięwzięć. Dotychczasowe doświadczenia uczelni wskazują na 

efektywne zdobywanie i wykorzystanie dodatkowych źródeł. Do tej pory uczelnia 

zrealizowała siedem projektów, a trzy są nadal realizowane. Collegium Mazovia dzięki 

mobilności ma szansę na implementowanie rozwiązań w tym aspekcie. 

 


