
Działalność Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP 

 
Przewodniczący: prof. Jerzy Lis – Rektor AGH w Krakowie 
Zastępca Przewodniczącego: prof. Tomasz Szczepański – Rektor Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 
 
Spotkania Komisji: 

Dotychczas odbyły się 4 spotkania Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP: 
17.12.2020 r.; 17.05.2021 r.; 26.01.2022 r. oraz 30.03.2022 r. Zaplanowane jest 
kolejne spotkanie – 8.02.2023 r. 

 
Działalność Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP opiera się w obecnej 

kadencji na opiniowaniu szeregu aktów prawnych przygotowywanych przez 
Ministerstwo Edukacji i Nauki, NAWA itp., współpracy z organizacjami krajowymi i 
międzynarodowymi, które są aktywne w obszarze wymiany studenckiej, badań 

naukowych.  
 
Przewodniczący Komisji, jak i jej członkowie reprezentowali KRASP w Polsce jak i poza 

granicami kraju na licznych konferencjach, spotkaniach bilateralnych, wyjazdach 
dedykowanych (m.in. European University Association, EUA Task for Ukraine, Polsko-
Ukraińskie Forum Rektorów, Polsko-tajwańskie Forum, itp., konferencja "Przyszłość 

szkolnictwa wyższego"). 
 
 

Dotychczasowe działania: 
Pierwszym już działaniem Komisji była pomoc Prezydium KRASP w podziale 
dodatkowych stypendiów dla studentów z Białorusi w ramach akcji „Solidarni z 

Białorusią” organizowanej przez NAWA. W związku z tym Komisja opracowała algorytm 
uwzględniający aktualny stan przyjętych na pierwszy rok studentów białoruskich. Do 
akcji włączyło się 65 uczelni członkowskich KRASP. 

 
Organizacja 2 edycji konferencji „Konwersatorium Krakowskie” 
1 edycja (4-5.11.2021 r.) 

Współpraca międzynarodowa i umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego w Polsce 
jest niezwykle istotnym kierunkiem działania naszej społeczności akademickiej. Od 
początku dyskutujemy na ten temat w ramach konwersatorium dot. 

umiędzynarodowienia nauki i kształcenia wyższego w Polsce. Spotkanie dotyczyło 
problematyki międzynarodowej postrzeganej przez pryzmat funkcjonowania systemu 
nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. 

 
W konwersatorium uczestniczyło ponad 40 ekspertów reprezentujących komisje i 
zespoły z całej Polski, m.in. Komisję ds. Międzynarodowych Rady Głównej i Szkolnictwa 

Wyższego, Komisję ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, Zespół ds. Europejskich 
Sieci Uniwersyteckich KRASP, Zespół ds. Współpracy z Polonią KRASP, Zespół Boloński 
KRASP, Biuro Współpracy z Zagranicą PAN, Komisję ds. Współpracy Międzynarodowej 

PSRP, a także Pełnomocnik ds. Współpracy Międzynarodowej i Zespół Krajowej 
Reprezentacji Doktorantów. 
 

Główne obszary spotkania dotyczyły ważnych i aktualnych problemów związanych ze 
współpracą międzynarodową – m.in. Rozwoju profesjonalnego pionu zarządzania i 
administrowania badaniami w uczelniach, sieciowanie krajowe i międzynarodowe, czy 

roli uczelni w rozwoju zaawansowanych technologii i transformacji cyfrowej gospodarki. 
 

 



2 edycja (7-8.04.2022 r.) 

2 edycja Konwersatorium Krakowskiego odbyła się w kwietniu 2022 r. Podczas 
konferencji omówiono zagadnienia związane bezpośrednio z uczelniami i ich 
otoczeniem wobec problemów umiędzynarodowienia. Sesje były bardzo intensywne, 

ale przyniosły wiele praktycznych rozwiązań z perspektywy partnerów z sektora 
publicznego i niepublicznego, gdzie wystąpili przedstawiciele m.in. NAWA Rada Główna 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań 

i Rozwoju.  
  
Niezwykle ciekawy panel „Informacyjne i społeczne konteksty międzynarodowej 

współpracy akademickiej” dotyczył informacyjnego wsparcia efektywnej 
międzynarodowej współpracy akademickiej, problemów bezpieczeństwa cyfrowego 

oraz metod kształcenia studentów jako innowatorów społecznych w 
międzynarodowych partnerstwach uczelni.  
  

Omówiono również sieci uczelni wobec problemów umiędzynarodowienia, Współpracy 
naukowej z Ukrainą oraz współpracy w ramach Uniwersytetów Europejskich oraz w 
ramach IDUB. 

 
Organizacja zespołu kryzysowego (pomoc dla uchodźców z Ukrainy) 
Od początku marca 2022 r. regularnie prezentowane są formuły pomocy i współpracy 

z przyjaciółmi z Ukrainy. Rozwiązania systemowe muszą być wzmacniane współpracą 
naukową inicjowaną przez naukowców i zespoły w konkretnie określonych 
obszarach. Zespół gromadzi i analizuje dane (m.in. aktualne dane o studentach, 

doktorantach i pracownikach z Ukrainy, informacje dot. zakwaterowania w domach 
studenckich, czy dostępności sal wykładowych na organizację egzaminów maturalnych 
dla uczniów z Ukrainy). 

 
Pomoc dla studentów z Afganistanu 
W listopadzie 2021 r. rozpoczęto kontakty przedstawicieli Komisji ds. Współpracy 

Międzynarodowej KRASP z przedstawicielami Polskiej Akcji Humanitarnej w sprawie 
pomocy dla studentów-uchodźców z Afganistanu. Do maja 2022 r. odbyło się 
kilkanaście spotkań (głównie online). Studenci z Afganistanu odwiedzili również polskie 

uczelnie i większości udało się zrekrutować do polskich uczelni. Celem długofalowym 
inicjatywy było zdobycie gwarancji zwolnień z opłat za studia oraz stypendiów 
naukowych dla najzdolniejszych studentów z Afganistanu. 

 
Spotkanie z przedstawicielami uczelni i instytucji z Azerbejdżanu 
27.06-1.07.2022 r. odbyła się wizyta delegacji przedstawicielami uczelni  

i instytucji z Azerbejdżanu w Polsce. 
 
Delegacja z Azerbejdżanu (35 osób - rektorzy, prorektorzy, dziekani i szefowie działów 

współpracy z zagranicą) odwiedziła SGH w Warszawie oraz AGH w Krakowie. 
Przedstawiciele Azerbejdżanu chcieli skorzystać z doświadczeń Polski, Niemiec i Węgier 
w kwestii utworzenia i funkcjonowania konferencji rektorów uczelni. Podczas spotkania 

przewodniczący KRASP prof. Arkadiusz Mężyk przedstawił krótką historię i cele KRASP. 
Prof. Rudolf Smolarczyk dyrektor wydziału Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji 
Środkowej przy niemieckiej Konferencji Rektorów Szkół Wyższych (HRK) 

zaprezentował cele i zadania HRK. W Krakowie omówiono priorytetowe cele KRASP 
oraz działalność polskich uczelni podczas pandemii Covid-19. Przedstawiono także 
założenia współpracy z EUA oraz korzyści dla uczelni wynikające z przynależności do 

KRASP. 
 

 



 

Plany na przyszłość: 
W bieżącej kadencji Komisja planuje opracować i realizować program skierowany na 
aktywną działalność w ściśle określonych obszarach strategicznych wybranych z 

punktu widzenia interesów polskich uczelni. Jak dotychczas konieczna będzie również 
ścisła współpraca z Prezydium KRASP i innymi komisjami oraz  
z instytucjami jak Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 

NAWA, EUA, UNESCO, Fundacją Perspektywy itp.  
 

• Organ ekspercki i doradczy KRASP 

• Aktywność w promowaniu i koordynacji współpracy międzynarodowej KRASP i 
środowiska akademickiego,  

• Realizacja zadań własnych poza granicami kraju,  
• Podejmowanie inicjatyw lub współorganizowanie wszelkiego rodzaju aktywności, 

w szeroko rozumianym umiędzynarodowieniu.  

 
 
Obszary działania: 

1. Kierunek wschodni: Ukraina, Kazachstan, Gruzja, Uzbekistan itp. 
2. Unia Europejska, EUA 
3. Daleki wschód: Indie, Wietnam, Indonezja, Malezja itp. 

4. UNESCO, kraje rozwijające się: Afryka, Ameryka Łacińska, Azja itp. 
5. Kraje ościenne, współpraca z Konferencjami Rektorów 
6. Chiny, Szlak Jedwabny 

 
 
Stworzenie katalogu dobrych praktyk rozwijania internacjonalizacji (w tym 

internacjonalizacji w domu): 
• Utrzymanie uznania mobilności wirtualnej za akceptowalną alternatywę do 

mobilności rzeczywistej (studenci, doktoranci, visiting professors) 

• Kreowanie międzynarodowego wizerunku polskich uczelni, w tym ich potencjału, 
poziomu, rozpoznawalności, możliwości i autonomii. 

 


