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Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP 2012-2016 

 

Sprawozdanie z działań Komisji w latach 2012-2013  

 

Skład Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP 2012-2016:  

  

1. Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel - Rektor UŁ, Przewodniczący 

Komisji 

2. Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak – Rektor Politechniki Krakowskiej, 

Zastępca Przewodniczącego 

3. Prof. dr hab. Witold Bielecki – Rektor Akademii Leona Koźmińskiego 

4. Prof. dr hab. Leonard Etel – Rektor Uniwersytetu w Białymstoku 

5. Prof. dr hab. n. med. Paweł Górski - Rektor Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi 

6. Prof. dr hab. Bernard Lammek – Rektor Uniwersytetu Gdańskiego 

7. Prof. dr hab. Elżbieta Lonc – Rektor PWSZ w Wałbrzychu 

8. Prof. Zdzisław Łapiński – Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie 

9. Prof. dr hab. Andrzej Tretyn – Rektor Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu 

 

 I.   

W dniu 8 stycznia 2013 r. w Pałacu Biedermanna przy 

ul. Franciszkańskiej 1/5 w Łodzi odbyło się posiedzenie Komisji ds. 

Współpracy Międzynarodowej.  

Poza członkami Komisji, w posiedzeniu uczestniczyły następujące osoby: 

prof. dr hab. Karol Musioł – Przewodniczący Komisji ds. Współpracy 

Międzynarodowej KRASP w kadencji 2008-2012, prof. dr hab. Zofia 

Wysokińska – Prorektor UŁ ds. współpracy z zagranicą oraz Waldemar 

Siwiński – Prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”. 
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Pierwszym punktem porządku obrad było wystąpienie prof. dra hab. Karola 

Musioła nt. doświadczeń płynących z działalności Komisji ds. Współpracy 

Międzynarodowej w kadencji 2008-2012. Rektor Musioł przedstawił w formie 

slajdów prezentację dot. internacjonalizacji polskich uczelni publicznych. 

Rektor Musioł podkreślił konieczność wprowadzenia uczelni na tory 

międzynarodowe oraz rozszerzenia ich wpływów poza granice kraju. Mówił 

również o niewątpliwej konieczności utrzymania płynności finansowej 

w obliczu niżu demograficznego poprzez „import” studentów. 

 

Drugi punkt porządku posiedzenia stanowiły zadania Komisji ds. 

Współpracy Międzynarodowej w kadencji 2012-2016. Wskazywano m.in. na 

potrzebę powołania PAWA, doskonalenie procesów rekrutacji studentów 

zagranicznych, promocję kierunków anglojęzycznych, upowszechnianie 

dobrych praktyk międzynarodowej promocji, czy rozwój współpracy z Fundacją 

Edukacyjną „Perspektywy”. 

 

Kolejnym punktem porządku obrad było wystąpienie Prezesa Fundacji 

Edukacyjnej „Perspektywy” Waldemara Siwińskiego, w ramach którego został 

przedstawiony program „Study in Poland”, jego nadrzędne cele, obejmujące 

promocję polskiego szkolnictwa wyższego za granicami naszego kraju, 

działania na rzecz tworzenia warunków zwiększenia atrakcyjności Polski jako 

miejsca do życia i nauki dla obcokrajowców oraz plan działań stałych w ramach 

programu „Study in Poland” w latach 2013-2016. 

 

II.  

W dniach 17-18 stycznia 2013 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła 

się konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2013”, zorganizowana wspólnie 

przez KRASP, Fundację Edukacyjną „Perspektywy” oraz Uniwersytet 
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Warszawski. Partnerami tej konferencji byli: Fundacja Rozwoju Systemu 

Edukacji oraz British Council. 

 

III.  

W dniu 11 lipca 2013 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym 

Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi miała miejsce 

narada uczelni uczestniczących w programie "Study in Poland".  

Celem narady prorektorów oraz uczelnianych pełnomocników programu 

"Study in Poland" było: 

- podsumowanie działań w roku akademickim 2012/2013 

- zaprojektowanie aktywności w latach następnych. 

W obradach udział wzięło ponad pięćdziesiąt osób z 35 uczelni. Narada 

była też okazją do spotkania z dyrektorami trzech pierwszych ukraińskich 

agencji rekrutacyjnych, które pozytywnie przeszły proces oceny prowadzony 

przez Grupę Roboczą ds. Certyfikacji. 

Na zakończenie narady w dniu 11 lipca 2013 r. powołano nową Grupę 

Roboczą ds. Certyfikacji na rok akademicki 2013/2014.  

IV. 

W roku akademickim 2013/2014, na podstawie ankiety o charakterze 

dobrowolnym i anonimowym, zostało przeprowadzone badanie dotyczące 

zadowolenia uczelni polskich ze współpracy w ramach projektu „Study in 

Poland”. Projekt ankiety został wstępnie przedstawiony przedstawicielom 

uczelni uczestniczących podczas narady w dniu 11.07.2013r., następnie 

zatwierdzony podczas posiedzenia KRASP we wrześniu 2013 r.  

Zgłaszanie uwag, zbieranie opinii uczelni o projekcie trwało do 15.10.2013 r. 
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W marcu 2014 r. nastąpiło przekazanie ankiety rektorom uczelni członkowskich 

KRASP. 

 

V. 

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel brał 

udział – jako Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej 

KRASP – w konferencji „Joint Study Programs: Facilitator for University 

Internationalisation” w Rzymie 6-7.11.2013. 
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