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Na podstawie informacji osób 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.  

Dwutygodniowy Biuletyn Informacyjny.  
Zapraszamy do zgłaszania informacji na podany wyżej adres .   

UK-POLAND - VIRTUAL STUDY VISIT  

W dniach 24-29 czerwca miało miejsce wirualne 
spotkanie UK-Poland higher education and research 
virtual study visit, ktorego organizatorami były Uni-
versities UK International (UUKI), UK Science and In-
novation Network in Poland i Ambasada Brytyjska. 
W serii webinarów przedstawiono brytyjskie strate-
giczne założenia polityki brytyjskiej mobilności w 
kontekście współpracy z polskimi uczelniami oraz 
bardzo asymetryczne status quo.  

W Horizon 2020 było 1010 projektów z udziałem Po-
laków (488) i Brytyjczyków (785), Polacy kierowali 40 
projektami, Brytyjczycy -125. Liczba brytyjskich stu-
dentów studiujących zagranicą to 453,390 osób na 
156 uczelniach, co oznacza wzrost o 17% w ciągu 
pięciu lat, przy czym o ok. 10% w ciągu ostatniego 
roku. W Polsce jest ich 840, ale wzrost to 41.3% w 
ostatnim roku, a 13,8 procent w ciągu ostatnich pię-
ciu lat. Węgrzy przyjęli 2075 brytyjskich studentów, 
Rumuni 675, Bułgarzy 545. Strategia brytyjska 
(https://tiny.pl/9qqlx) w tym, m.in. priorytetowe kie-
runki mobilności, jest tworzona wspólnie z gospodar-
czymi departamentami rządowymi. 

UK –  WYJAZDY KRÓTKOOKRESOWE  

Universities UK International (UKKI) opublikowały 
wnioski z badania skali i zróżnicowania krótkotermi-
nowych (do czterech tygodni) wyjazdów studentów 
brytyjskich (https://tiny.pl/9qq1z). Dotyczy to wyjaz-
dów studialnych pod opieką pracowników nauko-
wych, wizyt w firmach połączonych z wykładami, 
szkół letnich, a także - działalności akademickiej i kul-
turalnej związanej ze studiami lub uczelnią.  

Raport przedstawia studia przypadków i wyniki an-
kiet. M.in. okazuje się, że 21% całej mobilności sta-
nowią te właśnie formy. Absolwenci korzystający z 
tej formy mobilności w czasie studiów rzadziej zo-
stają bezrobotni (2,3% w porównaniu do 4,2% dla 
grupy niemobilnej). Uczestnictwo w takiej mobilno-
ści koreluje z zatrudnieniem w ciągu sześciu miesięcy 
po zakończeniu studiów na poziomie 86,7% w po-
równaniu do 73,2% dla grupy niemobilnej. Wielka 
Brytania znajduje się w fazie rekonstrukcji strategii 
umiędzynarodowienia. Waga przywiązywana do 
krótkich wyjazdów, nie tylko buduje popyt na ofertę 
polskich uczelni dla Brytyjczyków, ale także stanowi 
przyczynek interesujący dla władz i rad uczelni. 

SCIENCE EUROPE –  STRATEGIA A FINANSE  

Science Europe, zrzeszenie agend finansujących ba-
dania prezentuje dwa raporty z wnioskami z wy-
miany doświadczeń renomowanych europejskich 
uczelni. Przedstawiają program ogólny, ale dzięki 
przykładom konkretny, który przełoży się na spójny 
system konkursowego finansowanie projektów. The 
Science Europe Strategy 2021–2026 wskazuje kie-
runki strategiczne polityki i kultury naukowej oraz re-
lacji z otoczeniem (https://tiny.pl/9hvmp). Science 
Europe Multi-annual Action Plan 2021-2026 
(https://tiny.pl/9hv7w) opisuje mechanizmy funkcjo-
nalne, instrumenty i działania. Nowy instrument dla 
współpracy zdalnej to wielozadaniowy portal e-
Science Europe’ wspierający Science Europe Working 
Groups. Kierunki działań (https://tiny.pl/9hv7w) to 
m.in. podręczniki dobrych praktyk, promocja wiedzy 
o osiągnięciach naukowych i technologicznych, 
wsparcie naukowców na wczesnym etapie kariery, 
ale także ukierunkowanie debaty na tematykę nauki 
otwartej, dylematów równości, zróżnicowania i 
otwartości. Science Europe rekomenduje utworzenie 
obserwatorium i okresowe raporty oceniające po-
ziom zaufania do nauki, uczonych i instytucji nauko-
wych. Niemniej ciekawe od treści raportów są wątki 
pominięte, które utraciły wcześniejszy priorytet. 

THE NEW MAGNA CHARTA 2020 

Akademicki manifest Magna Charta Universitatum 
precyzuje wspólne wartości uczelni w ich służbie 
społeczeństwu. Powstał przy okazji 900-lecia Uni-
wersytetu Bolońskiego. Od 1988 ponad 900 uczelni 
(https://tiny.pl/9hvll) z 88 krajów (w tym 32 z Polski) 
podpisało tę deklarację szacunku dla instytucjonalnej 
autonomii uczelni i akademickiej wolności.  

Instytucjonalnym przedłużeniem deklaracji jest Ma-
gna Charta Observatory (www.magna-charta.org/) - 
stowarzyszenie sygnatariuszy deklaracji założone 
przez Uniwersytet Boloński oraz EUA (od 1999 r.). 
Obserwatorium dba o integralność intelektualnego i 
naukowego dorobku uczelni - podstawy zaufania w 
relacjach z otoczeniem. W marcu 2021 powstała od-
nowiona deklaracja, właśnie podpisana The New Ma-
gna Charta 2020 (https://tiny.pl/9hv4k), która aktua-
lizuje rozumienie korzyści dla studentów, akademic-
kiej kadry, społeczeństwa i samych uczelni wynikają-
cych z przyjęcia tych zasad. Służą temu webinaria 
(https://tiny.pl/9hvnx), odnowienie finansowania 
Obserwatorium przez Uniwersytet Boloński oraz pro-
jekt Living Values (https://tiny.pl/9hvn5) wsparty in-
teraktywnym portalem. 
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