
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego  i Indywidualnego  „Apeiron” w Krakowie 

PL KRAKOW25 

DEKLARACJA POLITYKI 
ERASMUSA 

 

  



                                                                                                                
 

Jednym z głównych celów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego “Apeiron” w 

Krakowie jest wykształcenie kompetentnych pracowników, atrakcyjnych dla rodzimego, jak i europejskiego 

rynku pracy, w zakresie wiedzy i umiejętności objętych programem nauczania. Priorytetem jest wdrażanie 

polityki internacjonalizacji w obszarze edukacji, jak również przygotowanie swoich studentów do pracy w 

wielokulturowej europejskiej społeczności. WSBPI „Apeiron” w Krakowie aktywnie dąży do rozwoju 

edukacyjnej, badawczej i kulturowej współpracy z wieloma europejskimi i światowymi instytucjami 

akademickimi oraz badawczymi, ponieważ dla WSBPI „Apeiron” w Krakowie współpraca międzynarodowa 

jest niezwykle ważnym czynnikiem, podnoszącym jakość jej naukowej oraz edukacyjnej działalności. 

Uczelnia współpracuje zatem z krajowymi, jak i zagranicznymi instytucjami naukowymi, manifestując silne 

poparcie dla idei tworzenia europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego, jak również przestrzega 

dyrektyw deklaracji bolońskiej. Celem uczelni jest udział w co raz większej liczbie prestiżowych 

międzynarodowych programów i projektów naukowo-badawczych. 

Uczelnia prowadzi ożywioną współprace opartą na prowadzeniu wspólnych projektów badawczych oraz 

wymianie studentów i kadry naukowo-dydaktycznej z krajami Grupy Wyszehradzkiej oraz z Ukraina. WSBPI 

„Apeiron” wyznając idee integracji europejskiej oraz współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego pragnie 

wspierać kraje Europy Wschodniej spoza unii Europejskiej , ale również korzystać z doświadczeń wybitnych 

specjalistów pracujących w instytucjach naukowych we wszystkich krajach partnerskich. Dążymy do 

zintensyfikowania obustronnej wymiany kadry dydaktycznej oraz wzmożonej mobilności studentów. 

Dlatego tez naszym celem jest zwiększenie liczby uczelni partnerskich, zwiększenie liczby zarówno 

studentów, jak i pracowników akademickich wyjeżdżających za granicę i przyjeżdżających do naszej uczelni 

w ramach programu Erasmus. Ze względu na chęć nieustannego rozwoju, uczenia się od najlepszych oraz 

rozszerzenia oferty edukacyjnej w obszarze mobilności dążymy do nawiązania równie owocnej współpracy 

z pozostałymi krajami Unii Europejskiej. Planujemy także rozszerzyć nasz udział w projektach 

wielostronnych i sieciach tematycznych, aby rozwinąć współpracę i wypracować stałe kontakty z uczelniami 

partnerskimi.  

Priorytetem Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego I Indywidualnego “Apeiron” w Krakowie jest 

kształcenie w zakresie szeroko pojmowanego porządku i bezpieczeństwa zarówno w wymiarze społecznym, 

jak i szeroko rozumianym wymiarze indywidualnym, a jej główna idea jest łączenie wiedzy teoretycznej z 

praktycznymi aspektami administrowania systemami bezpieczeństwa. Podejmując współpracę z 

zagranicznymi instytucjami naukowymi zwracamy szczególna uwagę, aby były to uczelnie, które nie tylko 

również specjalizują się w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie, ale także z równie dużą precyzją i 

drobiazgowością dbają o wieloaspektowe kształcenie studentów zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i 

praktycznym. Mając na uwadze misję uczelni, jaka jest kształcenie specjalistów przygotowanych do 

zmierzenia się z wyzwaniami stawianymi przez rynek pracy z dużą starannością dobieramy partnerów a 

także staramy się sprostać wyzwaniom stawianym przez współpracujące instytucje. Regularny kontakt z 

koordynatorami projektów z uczelni partnerskich pozwala na takie kształtowanie programu studiów, które 

będzie przynosiło wymierne korzyści zarówno studentom wyjeżdżającym za granicę, jak również 

przyjeżdżającym do WSBPI „Apeiron”. 

Poprzez wzmożenie udziału w międzynarodowych programach i projektach edukacyjno-naukowych, WSBPI 

„Apeiron”  staje się uczelnia w pełni europejską, atrakcyjną dla studentów i partnerów z Europy i obszaru. 

Jesteśmy otwarci na wszystkich studentów, którzy chcą kształcić się w murach naszej uczelni. Szkoła, 

pragnąc budować międzykulturowe zrozumienie, szacunek i tolerancję wśród ludzi otwarta jest na 

studentów z wszelkich etnicznych i kulturowych kręgów. Fundamentem działania WSBPI „Apeiron” w 

Krakowie jest zasada braku dyskryminacji poprzez promowanie różności w zakresie możliwości dostępu do 

nauki i traktowania, bez względu na płeć, wiek, kolor skóry czy jakikolwiek objaw niepełnosprawności. 

Uczelnia zapewnia wsparcie wszystkim studentom i pracownikom, którzy wezmą udział w programie 

mobilności, tak, aby zapewnić wszystkim uczestnikom programu możliwość jak najlepszego wykorzystania 

pobytu w instytucji partnerskiej oraz WSBPI „Apeiron” w Krakowie. 


