Wizyta p. Mecenas Elżbiety Makowskiej z Zespołu Prawnego SGSP w Technische Hochschule Köln,
Niemcy, w ramach programu Erasmus+.

Wizyta mobilnościowa w Technische Hochschule Köln, w ramach programu Erasmus+ miała miejsce
w dniach 6.09.2018 – 7.09.2018. W pierwszym dniu pobytu spotkałam się z pracownikami
Uniwersytetu, którzy zapoznali mnie z ogólną strukturą organizacyjną uniwersytetu, rodzajem
wykształcenia jakie można zdobyć studiując na tej uczelni, zasadami współpracy uniwersytetu
z uczelniami i szkołami z innych krajów, a także systemem prawa w zakresie szkolnictwa wyższego
jaki obecnie obowiązuje w Niemczech. W drugim dniu wizyty spotkałam się z Panem Alexandrem
Fekete - Profesorem Uniwersytetu Technische Hochschule w Kolonii, który od kilku lat ściśle
współpracuje ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej w zakresie wymiany studentów i pracowników w
odniesieniu do obszaru programu Erasmus+.
Podczas rozmów i spotkań jakie odbyłam podczas mojej wizyty w Technische Hochschule Köln
dowiedziałam się, iż zakres wykształcenia jakie można uzyskać studiując na uniwersytecie w Kolonii
obejmuje dziedziny stosowanych nauk przyrodniczych, architektury i budownictwa, informacji
i komunikacji, informatyki, inżynierii, kultury, społeczeństwa i spraw społecznych. Oprócz modelu
stacjonarnego, ponad 90 programów studiów licencjackich i magisterskich oferuje również
możliwości studiowania w systemie dualnym lub w niepełnym wymiarze godzin. W sumie 26 000
studentów z około 120 krajów, razem z 430 profesorami i 1400 pracownikami, wnoszą swój potencjał
do życia na uniwersytecie.
Badania prowadzone na uniwersytecie koncentrują się na takich zagadnieniach, jak zmiana klimatu,
dostawy energii, bezpieczeństwo żywności i zmiany demograficzne. Naukowcy zatrudnieni na
uniwersytecie ściśle współpracują z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi partnerami
współpracy, w tym 290 uniwersytetami za granicą. Nie tylko w niemieckim obszarze szkolnictwa
wyższego, ale także na arenie międzynarodowej, uniwersytet utrzymuje bliskie relacje z innymi
uniwersytetami. Wspólnie z partnerskimi uczelniami zagranicznymi oferuje szeroki wybór
zagranicznych ofert dla swoich studentów. W związku z tym kilka programów studiów magisterskich
oferowanych jest wyłącznie w języku angielskim. Jedna trzecia studentów z zagranicy pochodzi
z: Afryki, Ameryki, Azji lub Australii.
TH Cologne należy do UA S7 stowarzyszenia siedmiu wysokowydajnych uniwersytetów nauk
stosowanych w Niemczech, a także ma pełne członkostwo w Europejskim Stowarzyszenia
Uniwersytetów (EUA).
TH Cologne ma swoje lokalizacje w Kolonii, Gummersbach i Leverkusen.
Uniwersytet w Kolonii jest jedną z najbardziej innowacyjnych uczelni w dziedzinie nauk stosowanych i
utrzymuje różnorodne stosunki międzynarodowe w Niemczech i za granicą. Różnorodność dyscyplin
w TH Cologne otwiera wiele możliwości współpracy dla studentów i naukowców z innych krajów.
Uważam swój udział w mobilności Erasmusowej ze wszech miar za bardzo cenny. Udział w takim
wyjeździe daje ponadto bezcenny wzrost kompetencji językowych.

