
WIADOMOŚCI                                                                 4 kwietnia 2021                                          rgkm@mein.gov.pl

 __________________________________________________________________________________ 

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

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

Komisja 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.  

UNIWERSYTETY EUROPEJSKIE - KONSULTACJE  

Komisja Europejska utworzyła grupę konsultacyjną z 
udziałem przedstawicieli dużych europejskich organi-
zacji sektora szkolnictwa wyższego i nauki ( m.in. 
EUA, LERU, The Guild, European Student Union) oraz 
przedstawiciele dużych krajowych konferencji rekto-
rów (z Niemiec, Francji i Polski). Celem spotkania 
było rozpoczęcie prac nad koncepcją rozwoju sys-
temu szkolnictwa wyższego i nauki (SWiN). Założenia 
przewidują otwartość w relacjach z partnerami mię-
dzynarodowymi z krajów spoza Erasmus Plus, finan-
sowe i elastyczne podejście do systemów krajowych, 
wiązanie kształcenia badań i innowacji oraz zapew-
nienie bardziej stabilnego i konkurencyjnego finan-
sowania w dłuższych horyzontach. Otwarte pytania 
dotyczą trwałości rozwiązań w już działających pro-
jektach Uniwersytetów Europejskich, kryteriów 
oceny wpływu działalności tych zrzeszeń uczelni oraz 
sposobów rozprzestrzeniania korzyści współpracy na 
cały sektor europejskiego szkolnictwa wyższego. Ko-
lejne trzy spotkania grupy są zaplanowane na koniec 
kwietnia i maja oraz na początek września. 

HORIZON EUROPE  

26 marca zapadła ostateczna decyzja o wysokości 
budżetu programu Horizon Europe (95.5 miliardów 
Euro na siedem lat). Tygodnie dzielą nas od ogłosze-
nie szczegółów budżetu. Do komentarzy Nature włą-
cza się wywiadem „We must adapt” z Komisarz Ma-
riyą Gabriel https://tiny.pl/r2cl5 nadzorującą pro-
gram. M.Gabriel zapowiada m.in. Pact for Research 
and Innovation zbliżający Horizon Europe do krajo-
wych strategii rozwoju badań i innowacji. Jako ważną 
zmianę wskazuje włącznie pojęcia misji do mechani-
zmów finansowania projektów. Misje (Cancer mis-
sion, Climate Resilient Europe, Starfish 2030, Cities 
mission, Soil mission) będą w wymierny sposób 
uwzględniać w badaniach problemy społeczności lo-
kalnych i społeczeństwa. Komisarz Gabriel dostrzega 
oznaki stagnacji programów europejskich, obecność 
w globalnej nauce potężnych graczy, rolę cyfryzacji, 
współpracy i zielonej transformacji. We must also 
continue to work hard to attract the best researchers 
to do science in Europe — but my vision is to make 
European science and innovation beneficial to all our 
citizens in all our regions – kończy Mariya Gabriel. 

BREXIT - PROGRAM TURINGA W WALII  

W roku 2022 będą uruchomione nowa międzynaro-
dowa oferta studiów na uczelniach walijskich. Pro-
gramy wraz z partnerskimi organizacjami przygoto-
wuje Cardiff University w reakcji na wyłączenie Wiel-
kiej Brytanii z programu Erasmus w wyniku umowy o 
Brexit i stworzenie brytyjskiego programu Turinga 
(https://tiny.pl/r2c4j). Władze walijskie aspirują do 
wypełnienia luk w tym programie z korzyścią dla 
uczelni, studentów i nauczania dorosłych dzięki 
wzmocnieniu korzyści z międzynarodowej wymiany, 
także pozaeuropejskiej (https://tiny.pl/r2c4p). Wg 
danych OPI ponad połowa studentów zagranicznych 
przyjeżdża do Polski z Ukrainy (2018). Liczba studen-
tów brytyjskich w Polsce to 289 - mniej niż pół pro-
centa ogółu przyjeżdzających. Ale wg danych Higher 
Education Statistics Agency (https://tiny.pl/r2ckt) 
polskich studentów w Wielkiej Brytanii jest ponad 9 
tysięcy (9325). Źródła tej asymetrii są złożone (emi-
gracja, czynniki kulturowe i język). Jedną z recept na 
zmniejszenie niekorzystnych skutków tej sytuacji jest 
włączenie się w proces doskonalenia programu Tu-
ringa z ofertami współpracy uczelni.  

MEIN- SPRAWY MIĘDZYNARODOWE  

Kierownictwa MEIN od 18 marca ma nowe zadania 
(https://tiny.pl/r2wjd). Marzena Machałek: koordy-
nacja działań oraz współpraca z Komisją Europejską 
w ramach polityki spójności w obszarze oświaty i wy-
chowania; fundusze strukturalne w tym obszarze, 
program "Erasmus+" i Europejski Korpus Solidarno-
ści. Włodzimierz Bernacki: rozwój i utrzymania wie-
lostronnej współpracy z zagranicą w obszarze szkol-
nictwa wyższego i nauki (SWiN), w tym - wzmocnie-
nia umiędzynarodowienia; poświadczanie znajomo-
ści języka polskiego jako obcego i nauki języka pol-
skiego w szkołach wyższych poza Polską; przygoto-
wywanie projektów oraz negocjowania porozumień 
międzynarodowych w obszarze SWiN, a także koor-
dynacja realizacji porozumień i współpracy z orga-
nami i instytucjami Unii Europejskiej, Rady Europy i 
Polskim Komitetem ds. UNESCO, polityka migracyjna 
w obszarze SWiN. Ponadto wyznacza zadania Depar-
tamentu Współpracy Międzynarodowej i nadzoruje 
ich realizację (z wyłączeniem spraw zastrzeżonych 
dla Dariusza Piontkowskiego), oraz zadania zwią-
zane z nadzorem nad NAWA. 
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