
UCZESTNICTWO W INNYCH ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH 

                   

EURASHE - European Association of Institutions in Higher Education to Europejskie Stowarzyszenie 

Instytucji Szkolnictwa Wyższego, które reprezentuje oraz promuje publiczne wyższe uczelnie 

(uniwersytety nauk stosowanych oraz kolegia uniwersyteckie) w obszarze europejskiego obszaru 

edukacyjnego (European Higher Education Area, w skrócie EHEA); jednym z celów tego non-profit 

stowarzyszenia jest wpływanie na podejmowanie decyzji na szczeblu europejskim dotyczących kwestii 

uczelni wyższych o profilu praktycznym (zawodowym). PWSZ w Tarnowie jest członkiem EURASHE od 

roku 2008. 

 

  

http://www.eurashe.eu/ 

 

ELIA - EUROPEAN LEAGUE OF INSTITUTES OF THE ARTS to europejska sieć stanowiąca platformę dla 

wymiany dobrych praktyk w obszarze szkolnictwa wyższego. Obejmuje ponad 250 członków z 47 

krajów, reprezentuje ok. 300.000 studentów wszystkich dyscyplin dotyczących sztuki, zapewnia 

niezależny rozwój sztuki, udostępnia zasoby do badań, umożliwia i kreuje nowe projekty i sieci, czyli 

szeroko pojętą współpracę pomiędzy organizacjami zajmującymi się sztuką. 

Głównym celem sieci jest reprezentowanie szkolnictwa wyższego w dziedzinie sztuki, sieć wspiera i 

promuje swoich członków, ich różnorodność kulturalną. 

 

   

 

https://www.elia-artschools.org/ 

 

SPACE NETWORK 
Międzynarodowa sieć SPACE została założona w miejscowości Lille we Francji w 1989. Sieć 

w krótkim czasie stała się organizacją składającą się z ponad 60 instytucji i uniwersytetów z 

ponad 30  krajów europejskich, jak również z Ameryki i Afryki. Sieć zmieniła się na przestrzeni 

lat: głównymi obszarami zainteresowań nie są już tylko języki i kultura, ale tworzy się grupy 

ekspertów w dziedzinie biznesu, komunikacji, kompetencji językowych i kulturowych, 

hotelarstwa i zarządzania turystyką, badań przedsiębiorczości i edukacji. Sieć obejmuje 

głównie instytucje szkolnictwa wyższego oraz szkoły zawodowe (VET schools), które służą 



badaczom, nauczycielom i studentom na poziomie 5, 6 i 7 w obsarze biznesu, jężyków, 

przedsiębiorczości i hotelarstwie. W ofercie posiada kursy on-line, platformy ICT oraz projekty 

rozwojowe, a także Journal of Advances in Higher Education - 'uczenie się przez dzielenie się' 

w przyjaznej międzynarodowej atmosferze, zapewnia upowszechnianie nowych metod nauki, 

materiałów do nauki, metodologii, badań i innowacji oraz rezultatów projektów. 
 

 

 

https://www.space-network.org/ 

 

 

ECTNA - European Chemistry Thematic Network Association  

Stowarzyszenie to typu non-profit jest zarejestrowane w Brukseli, ma na celu przedłużyć działania sieci 

tematycznej ECTN (European Chemistry Thematic Network) powstałej dzięki programowi Erasmus. 

Członkami ECTNA są instytucje szkolnictwa wyższego, chemiczne  stowarzyszenia na szczeblu 

państwowym oraz firmy zajmujące się oprogramowaniem, ponad 120 członków z 30 krajów 

europejskich.  Organizacja ta zajmuje się między innymi opracowaniem i upowszechnianiem testów 

elektronicznych z chemii oraz europejską akredytacją studiów chemicznych. 

 

 

 

http://www.expe.ectn-assoc.org/  

 

ESNA - European Society for New Methods in Agricultural Research 
Stowarzyszenie działa w Europie od ponad 50 lat i skupia ponad 60 uczelni wyższych ze 

wszystkich krajów Europejskich. Naukowcy działający w stowarzyszeniu zajmują się nowymi 

technikami nuklearnymi i biotechnologiami mającymi zastosowanie w produkcji oraz 

przetwarzaniu produktów roślinnych i zwierzęcych. 

ESNA - http://web2.mendelu.cz/esna/web/www 

 


