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1.

WyŜsza Szkoła Administracji Publicznej jest niepubliczna uczelnią zawodową, załoŜoną w
1999 r. przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, największą w Polsce organizację
pozarządową wspierającą rozwój demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego.

Podstawowym celem WSAP w Kielcach jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej
poprzez uczestnictwo w budowie struktur zarządzania samorządami, kształcenie kadr
i wzmacnianie organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Do zadań Uczelni naleŜy: kształcenie dla potrzeb administracji publicznej i gospodarczej,
prowadzenie badań naukowych, przygotowanie absolwentów do samodzielnej pracy naukowej i
dydaktycznej, kształcenie w celu uzupełnienia wiedzy ogólnej i specjalistycznej osób
posiadających tytuły zawodowe i wykonujących zawody praktyczne, rozwijanie i
upowszechnianie wiedzy o administracji publicznej i gospodarczej oraz uczestniczenie w
praktycznym stosowaniu nauki, udzielanie pomocy metodycznej, organizacyjnej i merytorycznej
jednostkom administracyjnym i gospodarczym.
Uczelnia realizuje swoje zadania między innymi poprzez: prowadzenie studiów wyŜszych, prowadzenie
studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających w ramach kształcenia ustawicznego, prowadzenie
działalności naukowo – badawczej oraz utrzymywanie i rozwijanie stałych kontaktów z instytucjami
partnerskimi w kraju i za granicą.
Proces kształcenia oraz innej działalności statutowej ma od początku wymiar europejski. Uczelnia
współdziała z zagranicznymi ośrodkami w dziedzinie upowszechniania wiedzy o administracji publicznej i
gospodarczej oraz organizuje staŜe i praktyki zagraniczne dla studentów i pracowników Uczelni. WSAP
w Kielcach posiada od 2003 r. przyznaną jej przez Komisję Europejską na lata 2003 – 2007 Kartę
Uczelni Erasmusa. Studenci Uczelni od początku uczestniczą w wymianie studenckiej realizowanej w
ramach współpracy w Polsko – Niemieckim Forum WyŜszych Szkół Administracji Publicznej z siedzibą w
Berlinie, a od roku akademickiego 2003/2004 takŜe w ramach akcji Erasmus programu Sokrates oraz
programu staŜy studenckich Leonardo da Vinci.
Wyzwaniem dla Uczelni jest sukcesywna i przynosząca jej stałe korzyści współpraca międzynarodowa w
ramach Unii Europejskiej i zawartych porozumień dwu i wielostronnych oraz włączenie się w realizacje
projektów strukturalnych wynikających z członkostwa Polski w UE gdyŜ w warunkach Uczelni oznaczają
one nadanie nowych wartości procesowi uczenia się, w tym: otwartości na inne wzorce kulturowe,
przełamywanie schematyzmu myślenia i zakorzenionych stereotypów, odkrywanie nowych doświadczeń,
metod, treści, promowanie idei współpracy oraz wprowadzanie własnego dziedzictwa myśli, zachowań,
postaw w obręb europejskiego dyskursu akademickiego.
Uczelnia uznaje zasady równego traktowania, integracji osób niepełnosprawnych i spójności społeczno –
ekonomicznej w procesie rekrutacji i dostępie do nauki, urządzeń i świadczeń. Sprzeciwia się wszelkim
formom ksenofobii i rasizmu.

WSAP w Kielcach w pełni podziela przekonanie wielu ośrodków akademickich oraz
ekspertów niezaleŜnych, Ŝe profesjonalny system kształcenia kadr administracji publicznej
winien być oparty o prawo, wypracowane doświadczenia, dobre obyczaje i warunki
funkcjonowania administracji publicznej w kraju, a takŜe doświadczenia innych państw i
społeczeństw. Od chwili powstania WSAP realizuje program współpracy międzynarodowej w
oparciu o podpisane umowy z Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege Berlin i
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Kehl, Kartę Uczelni Erasmusa przyznaną WSAP
w 2003 r. oraz uczestnictwo w sieciach współpracy.

2.

Opierając się o dokonaną analizę sytuacji wewnętrznej i kontekstu środowiskowego, w tym w
szczególności na Konwencji Lizbońskiej i Deklaracji Bolońskiej uczelnia uznaje za swój priorytet
realizację strategii włączenia się w kształtowanie europejskiej przestrzeni edukacyjnej. W ramach
programu UE LLP/Erasmus (Karta Uczelni Erasmusa) WSAP pragnie aktywnie włączyć społeczność
akademicką do działań: popierających zwiększenie mobilności kadry akademickiej i studentów, rozwój
programów edukacyjnych, organizację kursów intensywnych oraz uczestnictwo w sieciach
tematycznych.
Implementacja poszczególnych działań odbywać się będzie stopniowo w okresie 2007 – 2013 poczynając
od projektów mobilności aŜ po uczestnictwo w projektach wielostronnych i ich koordynację.
WSAP zamierza zapewnić odpowiedni poziom jakości projektów realizowanych w ramach Karty Uczelni
Erasmusa poprzez: wypełnienie obowiązków wynikających z Karty, właściwy proces planowania działań
wspólnie z partnerami zagranicznymi, zachęcanie społeczności akademickiej do włączania się działań
programowych, a takŜe szerokie promowanie idei zawartych w Karcie.
Uczelnia uznaje wyniki studentów osiągnięte w ramach wymiany akademickiej, zadania realizowane w
ramach obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich w ramach wymiany, wspiera
dostępnymi sposobami organizację wymiany.

Proces integracji europejskiej ma ogromny wpływ na kształtowanie systemów administracji
publicznej w poszczególnych krajach europejskich. Funkcjonowanie administracji
publicznej odbywa się często w kontekście zasad prawa europejskiego oraz europejskich
standardów. Potrzeba współpracy pomiędzy krajami członkowskimi UE w zakresie
doskonalenia funkcjonowania administracji publicznej oraz wyrównywania standardów na
szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym rośnie w miarę realizacji wspólnych programów.
Niezwykle istotnym wyzwaniem dla administracji publicznej jest realizacja zadań
publicznych w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego. Unia Europejska wspiera rozwój regionów
kierując się ideą zrównowaŜonego rozwoju. W przedsięwzięcia rozwoju regionalnego włączają się takŜe
partnerzy społeczni.

3.

Coraz większa liczba urzędników administracji publicznej w poszczególnych krajach uczestniczy we
wspólnych, europejskich przedsięwzięciach. Dlatego systemy administracji publicznej w poszczególnych
krajach będą wchłaniać coraz większą liczbę urzędników mających odpowiednią wiedzę w zakresie UE.
Poszczególne kraje UE mają róŜne systemy administracji publicznej oraz znajdują się na róŜnym
poziomie rozwoju jej standardów. Dlatego ogromnym wyzwaniem dla studentów administracji publicznej
staje się doskonalenie ich profesjonalnej wiedzy i umiejętności praktycznych tak, aby byli w stanie
sprostać europejskim wymaganiom oraz odgrywać aktywną rolę w przyszłym rozwoju europejskich
standardów w zakresie administracji publicznej i zarządzania realizacją zadań publicznych w
szczególności w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego.
WSAP w Kielcach pragnąc jak najlepiej realizować potrzeby studentów wynikające z profilu Uczelni
oraz profilu zawodowego i psychofizycznego jej absolwenta pragnie kontynuować projekty staŜy
zagranicznych realizowane juŜ od 2003 r.. Ich celem będzie zdobycie europejskich kwalifikacji w
zakresie funkcjonowania administracji publicznej i gospodarczej, które będą mogły zostać
wykorzystane w warunkach polskich tak, aby studenci WyŜszej Szkoły Administracji Publicznej w
Kielcach mogli po ukończeniu studiów sprostać wyzwaniom europejskiego rynku pracy i aktywnie
uczestniczyć w kształtowaniu i doskonaleniu europejskich standardów administracji. Projekt wpisze się
w strategię europeizacji kształcenia zawodowego studentów.
StaŜe będą realizowane po uprzednim przygotowaniu kulturowym i językowym beneficjentów. Kandydaci
do staŜy zostaną wybrani w jawnym i przejrzystym konkursie dostępnym dla wszystkich studentów
spełniających określone kryteria merytoryczne i zapewniającym udział przedstawicieli społeczności
akademickiej. Studenci – uczestnicy staŜu będą wykonywali określone czynności administracyjne pod
nadzorem bezpośredniego opiekuna staŜu z instytucji przyjmującej. Zadania realizowane będą miały
związek z realizowanymi przez partnerów projektami rozwoju regionalnego i lokalnego, w tym takŜe w
wymiarze europejskim. Stały system monitorowania efektów projektu oraz komunikacji pomiędzy
promotorem projektu oraz partnerami zostanie ustanowiony. Promotor projektu zapewni właściwe
funkcjonowanie projektu od strony formalnej przygotowując niezbędne dokumenty, w tym projekty
umów o współpracy pomiędzy nim i partnerami, które zostaną podpisane po uzyskaniu decyzji o
współfinansowaniu projektu oraz umowy trójstronne pomiędzy instytucją wysyłającą, instytucją
przyjmującą i beneficjentem w zakresie obowiązków stron w trakcie realizacji staŜu. Promotor zapewni
takŜe właściwy przepływ środków finansowych na realizację projektu zgodnie z zasadami programu
LLP/Erasmus.
Realizacja staŜy studenckich sprzyjać będzie przenoszeniu do polskich warunków europejskich wzorców
funkcjonowania administracji publicznej i gospodarczej. Projekt staŜy umoŜliwi nawiązanie i
przetestowanie nowych więzi partnerskich WSAP, które w kolejnych edycjach programu LLP/Erasmus
wspólnie z dotychczasowymi partnerami Uczelni pomogą w przygotowaniu wspólnej, wielonarodowej
akcji tematycznej ułatwiając mobilność, wzbogacając profil zawodowy i szansę na odniesie sukcesu.

