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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  

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.  

MEIN HORYZONT EUROPA WYNAGRODZENIA 

Zakończenie mechanizmu finansowania w postaci 
„Premii na Horyzoncie” oznacza lukę w programie 
Horyzontu Europa. W maju 2021 należy spodziewać 
się regulacji wypełniających tę lukę. Trwają konsulta-
cje. Zakłada się zgodność polityki wynagrodzeń w 
projektach Horyzont Europa z regulacjami krajo-
wymi. Sytuacja taka jest dla beneficjentów praco-
chłonna i skomplikowana z punktu widzenia zarzą-
dzania portfelem projektów, w praktyce również 
utrudnia, a nawet uniemożliwia stworzenie spójnego 
regulaminu wynagradzania projektowego, a to ozna-
cza potrzebę modyfikacji odpowiednich regulacji kra-
jowych (uczelnie i agencje krajowe finansujące bada-
nia stosują różne zasady dot. wynagradzania projek-
towego). Wiele uczelni podjęło już ten wysiłek by 
aplikować już we wrześniu w nowych konkursach.  

Aby ułatwić proces tych modyfikacji, MEIN ogłosił 
przykładowe zapisy, które do września 2021 powinny 
się znaleźć w regulaminach (https://tiny.pl/r6c94) na 
zasadach dobrowolności. Zaś KRASP powołał zespół 
analizujący istniejące rozwiązania w celu zarekomen-
dowania skali racjonalnego ujednolicenia zasad kwa-
lifikowalności kosztów w projektach krajowych. 

UNIWERSYTETY EUROPEJSKIE - KONSULTACJE 

Komisja Europejska intensywnie konsultuje koncep-
cje rozwoju Uniwersytetów Europejskich i wizje 
uczelni w Europie. W końcu kwietnia na spotkaniu 
„Stakeholders Meeting” przedstawiono dokumenty 
precyzujące priorytet dla wsparcia wspólnego two-
rzenia sieci uczelni w oparciu o uzgodnienia zaintere-
sowanych stron. Proponowane pryncypia to funda-
mentalne wartości akademickie i zasady etyczne, 
spoistość, otwartość, konkurencyjność w kontekście 
międzynarodowym, konteksty rynku pracy. Cel kon-
sultacji to wypracowanie instrumentów sprzyjają-
cych spełnieniu tych wymogów z uwzględnieniem 
skutków pandemii, różnorodności partnerów, a 
także - synergii struktur i projektów unijnych. Roz-
wiązania mają też uwzględniać trwałość zrzeszeń 
uczelni, testowanie i monitorowanie różnych rozwią-
zań instytucjonalnych w Uniwersytetach Europej-
skich, długoterminowe finansowanie, a także - finan-
sowanie okresów przejściowych. Doświadczenia pilo-
tażu Uniwersytetów Europejskich i wkład z konsulta-
cji pozwolą rozszerzyć projekt na większą liczbę 
uczelni, w tym - partnerów nie objętych Procesem 
Bolońskim. Mają one wypracować formułę nadawa-
nia Europejskich stopni w oparciu o wspólne statuty.  

EUA - KONFERENCJA  

Na dorocznej konferencji EUA Universities 2030: 
From vision to reality (https://tiny.pl/r6crc) Jakub 
Grodecki Wiceprzewodniczący European Students’ 
Union i członek Advisory Council on Youth w Radzie 
Europy przedstawił fascynującą, udokumentowaną 
analizę akademickiego kształcenia hybrydowego w 
kontekście potrzeb młodego pokolenia. Wywód po-
kazuje, że wymogi organizacji studiów stawiających 
w centrum zróżnicowanie studentów (uwzględnia-
jące m.in. indywidualne sposoby uczenia się, po-
trzeby i zainteresowania, swobodny wybór, interak-
tywność zajęć, kształtowanie umiejętności) można 
zapewnić w trybie studiów hybrydowych. ESU przed-
stawia wizję kampusu hybrydowego uwzględniają-
cego m.in. systemowe powiązanie stacjonarnych i 
wirtualnych form studiów, przebudowane relacje ka-
dry i studentów, potrzeby infrastrukturalne i specy-
fikę dyscyplin. Kolejne mocne polskie akcenty za-
wdzięczamy Markowi Kwiekowi i Marcinowi Pały-
sowi (https://tiny.pl/r6cr1). 

EUROPEAN STUDENTS’ UNION   

European Students’ Union odnotowała wybór Prze-
wodniczącego siedmioosobowej Rady Wykonawczej 
Parlamentu Studentów RP Mateusza Grochow-
skiego (https://tiny.pl/r8s17) na dwuletnią kadencję. 
Przewodniczący Komitetu występuje w obronie praw 
studenta inicjując kampanie informacyjne i debaty 
oraz jest uprawniony do wnoszenia skarg w przypad-
kach naruszania praw tych studentów. Ponadto re-
prezentuje PRSP, a także kieruje przygotowaniami 
związanymi z propozycjami studenckiego wkładu do 
ewentualnej nowelizacji ustawy.  

Sprawy studentów międzynarodowych prowadzi w 
Radzie Wykonawczej oraz reprezentuje PSRP W ESU 
Joanna Maruszczak (international@psrp.org.pl). 
Strona https://psrp.org.pl/international-students/ 
prezentuje w języku angielskim podstawowe infor-
macje związane z funkcjonowaniem studentów za-
granicznych w czasie pandemii. 
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