
Dokument nr 92/III
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Uchwała Zgromadzenia Plenarnego KRASP
z dnia 23 maja 2005 r.

w sprawie uruchomienia projektu Study in Poland

Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich dostrzega pilną
potrzebę podjęcia i skoordynowania działań mających na celu promocję polskich uczelni za
granicą i możliwości studiowania w Polsce.

Nawiązując do ustaleń podjętych 25 lutego 2005 r. podczas wspólnego posiedzenia Prezydium
KRASP i Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, rektorzy uznają  za celowe
uruchomienie  -  wspólnie  z  Fundacją  Edukacyjną  "Perspektywy"  -  wieloletniego  programu
promocji  polskiego szkolnictwa wyższego na świecie  pod nazwą  Study in  Poland,  którego
zakres  jest  określony  w  załączniku  do  uchwały.  Do  wsparcia  realizacji  projektu  zostaną
zaproszone inne osoby i instytucje, w tym przede wszystkim Ministerstwo Edukacji Narodowej
i Sportu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.

W celu skutecznego uruchomienia projektu Study in Poland wymagane będzie współdziałanie
pionów promocji i współpracy z zagranicą zainteresowanych uczelni. Dlatego Zgromadzenie
Plenarne  KRASP  apeluje  do  władz  rektorskich  uczelni  członkowskich  o  nadanie  tym
działaniom charakteru priorytetowego.

Przewodniczący KRASP

prof. dr hab. Franciszek Ziejka

__________________________________________________________
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Study in Poland

Motywacja

Skoordynowana promocja studiów w Polsce jest niezbędnym warunkiem naszego skutecznego
włączenia się w zwiększającą się z roku na rok wymianę edukacyjną w wymiarze światowym
(co już wkrótce mieć będzie dla polskich uczelni coraz istotniejszy wymiar finansowy). Pilne
działania  w  tym  zakresie  są  szczególnie  ważne  obecnie,  gdy  z  racji  wejścia  do  Unii
Europejskiej  polskie  uczelnie  mogą  w  ciągu  najbliższych  3-4  lat  liczyć  na  zwiększone
zainteresowanie ze strony licealistów i studentów z innych krajów Europy i  świata.  Liczba
młodych Polaków wyjeżdżających obecnie na studia za granicą wielokrotnie przekracza liczbę
studentów zagranicznych w Polsce.  Zmniejszenie tej  dysproporcji  leży w interesie polskich
uczelni,  gdyż  m.  in.  ułatwi  polskim  studentom  szersze  skorzystanie  z  już  istniejących  i
projektowanych systemów międzynarodowej wymiany studentów.



Zakres działań

Projekt  Study  in  Poland  zakłada  kompleksowość  i  długofalowość  działań,  a  zarazem
elastyczność w uruchamianiu poszczególnych jego modułów. W swoim kształcie docelowym
projekt  powinien  być  zintegrowanym  programem  działań  promocyjnych  szkół  wyższych,
instytucji  państwowych,  a  także  wyspecjalizowanych  firm,  stowarzyszeń  i  fundacji
wspierających edukację, który będzie obejmował m. in.:

- przygotowywanie co roku i szerokie upowszechnianie za granicą informatora
edukacyjnego w języku angielskim pt. Study in Poland (bazę wyjściową w tym zakresie
może stanowić anglojęzyczny informator KRASP How to study in Poland in the English
Language?), a także innych wydawnictw promujących studia w Polsce,
- stałą obecność w internecie (aktualizowana na bieżąco witryna internetowa
www.studyinpoland.pl, posiadająca odnośniki do wszystkich oficjalnych witryn
prezentujących Polskę i polską edukację),
- udział polskich uczelni w głównych targach edukacyjnych za granicą (wspólne polskie
stoisko pod tym samym logiem Study in Poland),
- misje edukacyjne polskich uczelni, mające na celu poznanie zagranicznych
doświadczeń w zakresie promocji i informowanie grup opiniotwórczych w wybranych
krajach o możliwościach studiów w Polsce,
- coroczne organizowanie w Polsce (np. jako imprezy towarzyszącej
Międzynarodowemu Salonowi Edukacyjnemu) prestiżowej międzynarodowej
konferencji na aktualne tematy związane ze współpracą edukacyjną w Europie i na
świecie,
- aktywność promocyjną polskich placówek dyplomatycznych, konsularnych i
naukowych za granicą (organizowanie seminariów na temat systemu edukacyjnego w
Polsce, promowanie informatora i witryny Study in Poland, pomoc w zapraszaniu na
imprezy edukacyjne w Polsce przedstawicieli uczelni zagranicznych),
- skoordynowane działania promocyjno-reklamowe w mediach zagranicznych
(zapraszanie do Polski zagranicznych dziennikarzy specjalizujących się w tematyce
edukacyjnej, wspólne kolumny ogłoszeniowo-reklamowe polskich uczelni w prasie
zagranicznej),
- propagowanie uruchamiania i rozszerzania studiów i programów anglojęzycznych w
polskich uczelniach,
- propagowanie letnich szkół kultury i języka polskiego,
- działania na rzecz rozszerzania systemu stypendialnego ułatwiającego studentom zza
granicy podejmowanie nauki w Polsce,
- działania na rzecz uproszczenia przepisów konsularnych związanych z podejmowaniem
studiów w Polsce (wprowadzenie "wizy studenckiej").

Bieżącą koordynację wdrażania projektu Study in Poland zapewni Komitet Sterujący, w skład
którego  wejdą:  przedstawiciel  KRASP,  przedstawiciel  "Perspektyw",  a  następnie  również
przedstawiciele innych instytucji uczestniczących w realizacji projektu, w tym MENiS, MSZ i
MNiI.  Funkcję  sekretariatu  roboczego  projektu  Study  in  Poland  pełnić  będzie  Fundacja
Edukacyjna "Perspektywy".


