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Projekt MNiSW-PW 
Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących 

rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni

Projekt jest realizowany w okresie: 1.08.2018 – 30.09.2021 w ramach wsparcia finansowego Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez Politechnikę Warszawską, we współdziałaniu z partnerami polskimi
(Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacja Rektorów Polskich) oraz ukraińskimi (Związek
Rektorów Uczelni Ukrainy -ZRUU).

Decyzję o realizacji projektu podjął osobiście Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce
Jarosław Gowin. Minister Edukacji i Nauki Ukrainy Lilija Hrynewycz udzieliła temu przedsięwzięciu swego
patronatu podkreślając duże znaczenie tej inicjatywy dla polsko-ukraińskiej współpracy akademickiej.

• Projekt jest realizowany przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, który 
jest wspierany przez FRP-ISW kadrowo i merytorycznie. (WAiNS PW) 

• Liderem projektu jest Prof. dr hab. Jerzy Woźnicki, obecnie nauczyciel akademicki na WAiNS PW, Prezes FRP.

• Koordynatorem programowym jest dr Iryna Degtyarova, adiunkt naukowo – badawczy FRP

• Menedżerem jest mgr Marzena Gembara, Dyrektor Zarządzająca FRP

• Uczestnicy instytucjonalni Projektu: po 25 czołowych uczelni akademickich z Polski i Ukrainy (kadra zarządzająca 
uczelniami w Polsce i na Ukrainie: rektorzy, prorektorzy, eksperci, specjaliści w zakresie badań w naukach społecznych)
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Informacja o Projekcie

Organizacje przedstawicielskie uczelni polskich i ukraińskich odpowiednio, zrzeszające rektorów w ramach
narodowych konferencji, zawarły swoje umowy o współpracy: Umowę o partnerstwie pomiędzy KRASP i
Związkiem Rektorów Uczelni Ukrainy podpisaną w Warszawie w dniu 19 grudnia 2014 r.; Umowę
Trójstronną o partnerstwie i współpracy KRASP – URHEIU – FRP, podpisaną w Warszawie w dniu 14
listopada 2017 r.

W Aneksie nr 1 do tej ostatniej umowy zapowiedziano realizacje wspólnych działań, które następnie zyskały
formę projektu Pomocowego MNiSW, powierzonego do realizacji PW w latach 2018-21 przy wsparciu
partnerów Umowy Trójstronnej i przy patronacie Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy.

Projekt jest ulokowany na poziomie narodowych reprezentacji uczelni akademickich lub ich rektorów,
pośrednio pomiędzy poziomem uczelnianym i międzyrządowym, w oczekiwaniu na inicjatywę nawiązania
współpracy przez Ministrów. Wnioski i rekomendacje z prowadzonych badań dotyczą kierunków polityki
publicznej w szkolnictwie wyższym w sferze governance.
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Program prac i działań realizowanych w ramach projektu 
obejmuje m.in.: 

• Analizy i badania dotyczące rozwiązań ustrojowych w szkolnictwie wyższym realizowane przy
poszanowaniu standardów metodologicznych w naukach społecznych

• Cykl tematycznych seminariów eksperckich nt. strategicznych problemów w sferze governance in higher
education

• Wizyty studyjne delegacji KRASP i ZRUU na Ukrainie i w Polsce.

• Polsko-ukraińskie seminaria rektorów wraz z debatami rektorskimi kończącymi się przyjęciem wspólnych
stanowisk kierowanych do Ministrów i Rektorów w obu krajach.

• Konferencję międzynarodową pn. Polsko-Ukraińskie Forum Narodowych Konferencji Rektorów nt.
„rozwiązań w sferze governance w szkolnictwie wyższym”, która zostanie zorganizowana w roku 2021 w
PW przy wsparciu FRP jako działanie podsumowujące realizację Projektu
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Podsumowanie etapu I-II projektu (2018-2019):

• Realizacja badań: 

— I badanie nt. „Finansowanie uczelni: nowe regulacje i mechanizmy” (wywiady
jakościowe, pogłębione)

— II badanie nt. „Rankingi uczelni i ich wykorzystanie w rozwoju strategicznym uczelni
i systemu szkolnictwa wyższego” (ankieta online).

• Rezultaty przedstawione zostały w formie dwóch raportów z przeprowadzonych badań (w
wersji dwujęzycznej) do wykorzystania w debatach rektorów polsko-ukraińskich.
Badaniami objęto 25 uczelni polskich i 25 uczelni ukraińskich uczestniczących w Projekcie
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Podsumowanie etapu I-II projektu (2018-2019):

• Zorganizowano dwa Polsko – Ukraińskie Seminaria Rektorów (w kwietniu 2019 r. na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i październiku 2019 r. w Kijowskim
Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki).

• Kluczowym punktem obydwu seminariów były debaty z udziałem rektorów polskich i
ukraińskich. Pierwsza z nich poświęcona została zagadnieniom finansowania szkolnictwa
wyższego na poziomie systemowym i instytucjonalnym, druga - rankingom w strategiach
uczelni.

• Wynikiem seminariów delegacji KRASP i Związku Rektorów Uczelni Ukrainy są Stanowiska
wspólne:

— Stanowisko wspólne nr 1 wraz z załącznikami* (nt. finansowania)
— Stanowisko wspólne nr 2 wraz z załącznikami* (nt. rankingów)

zawierające wnioski i rekomendacje, które następnie kierowane były do ministrów i
rektorów obu krajów

*(https://www.ans.pw.edu.pl/Nauka/Projekty/Polsko-ukrainska-wspolpraca-instytucji-przedstawicielskich)6

https://www.ans.pw.edu.pl/Nauka/Projekty/Polsko-ukrainska-wspolpraca-instytucji-przedstawicielskich


Realizacja etapu III projektu (2020):

• Przeprowadzono analizę ekspercką nt. organów i statutów w Polsce i na Ukrainie, z ich
zestawieniem porównawczym (analizy instytucjonalno-prawne)

• Ze względu na szczególne okoliczności związane z pandemią koronawirusa COVID-19,
zaplanowana na dzień 31 marca br. polsko-ukraińska Debata Rektorów została
przełożona na październik bieżącego roku zakładając, że uwarunkowania sanitarno-
epidemiologiczne i przepisy państwowe na to pozwolą.

• Lider i Koordynator programowa Projektu, na podstawie zleconych w Projekcie
ekspertyz dot. regulacji statutowych, przeprowadzonych w obu krajach przygotowali
projekt Stanowiska nr 3 nt. rozwiązań statutowych w sferze governance*.

*(https://www.ans.pw.edu.pl/Nauka/Projekty/Polsko-ukrainska-wspolpraca-instytucji-przedstawicielskich)
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Realizacja etapu III projektu (2020):

• Delegacje Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Związku Rektorów Uczelni
Ukrainy zapoznały się z projektem Stanowiska. Rektorzy w trybie zdalnym
zaproponowali swoje poprawki. Finalnie stanowisko zostało uzgodnione
korespondencyjnie i w czerwcu br. podpisane przez Lidera Projektu z kontrasygnatą
Przewodniczących KRASP i ZRUU. Tak przygotowane Stanowisko zostało przekazane
Ministrom w obu krajach oraz Rektorom uczelni uczestniczących w Projekcie polsko-
ukraińskim (PP-U).

• Rektorzy uzgodnili, że wizyta delegacji ZRUU w Politechnice Łódzkiej, jeśli warunki
ogólne na to pozwolą, odbędzie się w połączeniu z zaplanowaną w Programie Projektu,
Szkołą Zarządzania Strategicznego w Szkolnictwie Wyższym dla rektorów uczelni
ukraińskich, która została zaplanowana w Polsce w dniach 25-29 października 2020 r

8



Nasze plany dotyczące kontynuacji Projektu P-U

• W 2021 r. zostanie podpisany w Kijowie Aneks nr 2 do Umowy Trójstronnej

• Kolejna druga edycja Projektu pomocowego przewidywana jest na okres 2022-24 i
odwoływać się będzie także do współpracy KRASP-ZRUU. Realizator inicjatywy: PW przy
wsparciu FRP-ISW. Projekt zostanie uruchomiony na zlecenie MNiSW.

Dziękujemy uczelniom za uczestniczenie w tym naszym wspólnym przedsięwzięciu.
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Projekt pomocowy MNiSW-PW pt. „Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz 
doskonalenia działania uczelni” 

Patronat                                                            Partnerzy wspierający                                    Partner główny

Dziękuję za uwagę! 
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