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 Na podstawie informacji podmiotów współpracujących z Komisją  
opracowali Marcelina Kościołek i Tomasz Szapiro. 

m.kosciolek@psrp.org.pl, tszapiro@gmail.com  

Komisjia ds.Międzynarodowych Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

Komisja  ds. Międzynarodowych Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego powstała 
w lutym 2021 roku. Niniejszy dwutygodniowy biuletyn informacyjny to jeden z projek-
tów Komisji. Zapraszamy do zgłaszania informacji na podany wyżej  adres.  

BREXIT  
W marcu odbyła się wizyta Ambasador Zjednoczo-
nego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
Anną Clunes w MEiN. W rozmowie z Ministrem Prze-
mysławem Czarnkiem poruszono kwestie współ-
pracy po Brexicie i plany dotyczące następcy Era-
smusa programu im. Turinga (https://www.turing-
scheme.org.uk/). Inne tematy to współpraca w nau-
kach humanistycznych i problematyka pandemii. Mi-
nister wyraził nadzieję na rozwój współpracy w no-
wej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem szkol-
nictwa wyższego. Zjednoczone Królestwo to klu-
czowy i perspektywiczny partner Polski w badaniach. 
Wg danych SciVal w dekadzie 2010-2019 brytyjscy 
współautorzy naszych uczonych to trzecia co do licz-
ności grupa narodowa. Jednak te same artykuły lo-
kują nas na 21. miejscu na liście partnerów autorów 
z Wielkiej Brytanii. To ważny kontekst dla kolejnego 
Polsko-Brytyjskiego Forum Naukowego – konferencji 
na temat rozwoju współpracy dwustronnej, por. 
https://utn.pl/0u96R, https://utn.pl/rPpxP. 

UNIWERSYTETY EUROPEJSKIE  

17 marca odbyło się spotkanie Zespołu KRASP ds. 

Europejskich Sieci Uniwersyteckich w ramach Forum 

wymiany dobrych praktyk polskich uczelni uczestni-
czących zrzeszeniach tworzonych w ramach European 
Universities Initiative (EUI, Uniwersytety Europej-
skie). Obok wymiany doświadczeń z bieżącej działal-
ności tych uczelni i ich przygotowań do pierwszej 
oceny dokonań organizacyjnych, dyskutowano 
ogólne założenia oraz architekturę i mapę portalu 
polskich uniwersytetów europejskich. Portal będzie 
funkcjonował pod auspicjami Zespołu ds. Europej-
skich Sieci Uniwersyteckich KRASP. Na portalu pre-
zentowane będą treści do użytku wewnętrznego 
związane z funkcjonowaniem zespołów roboczych. 
Ponadto portal będzie szeroko upubliczniał dobre 
praktyki. Spotkanie wykazało, że koncepcja elitarno-
ści Uniwersytetów Europejskich sprzyja konsolidacji 
działań na poziomie krajowym i upowszechnieniu ich 
rozwiązań.  

NAWA I KRASP 

Półroczny bilans efektów współpracy NAWA i Konfe-
rencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) 
realizowanej na wrześniowe zlecenie Ministerstwa 
Nauki z 200 r. i Szkolnictwa w ramach trzech działań 
wspierających Białorusinów „Solidarni ze studen-
tami”, „Solidarni z naukowcami” oraz „Solidarni z na-
uczycielami” budzi uznanie. 809 obywateli Białorusi 
będzie kształcić się na 73 polskich uczelniach. Sty-
pendia przyznano też 35 naukowcom. Ok. 11 milio-
nów zł. pozwoliło sfinansować comiesięczne stypen-
dia (do 10 miesięcy) 1250 zł lub 1500 zł (studia II 
stopnia). Na uczelniach publicznych stypendyści zo-
stali zwolnieni z opłat za kształcenie. Ponadto NAWA 
zorganizowała kurs języka polskiego dla ponad pię-
ciuset studentów z Białorusi, którzy studiują lub pla-
nują studia w Polsce. W sumie 14-milionowy budżet 
umożliwił wsparcie ponad 1100 osób. 

RAD-ON 

     Rozszerza się zakres informacji prezentowanej w 
sekcji Raporty (https://radon.nauka.gov.pl/raporty) 
systemu RAD-on będącego częścią Zintegrowanej 
Sieci Informatycznej o Nauce i Szkolnictwie Wyższym 
opracowanej przez Ośrodek Przetwarzania Informa-
cji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI-PIB). M.in. 
RAD-on prezentuje opracowane na podstawie da-
nych GUS raporty, które dotyczą zagranicznych stu-
dentów i absolwentów. Dane te można filtrować 
uzyskując m.in. informacje o płci, wieku, kraju uro-
dzenia lub pochodzenia absolwentów w zależności 
od rodzaju studiów, profilu uczelni lub jej lokalizacji. 
Dane lub wykresy można pobrać w wielu formatach 
(PNG, XLSX, CSV). System jest rzeczywiście przyjazny 
i sprawny. Przykładowo sprawdzenie, że liczba stu-
dentów z Wielkiej Brytanii na uczelniach publicznych 
akademickich wzrosła w latach 2017-2019 z 41 do 61 
osób zajmuje około 30 sekund. 
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