
 In te re su ją nas stu den ci ob co kra jow cy i in ter na -
cjo na li za cja pro ce su dy dak tycz ne go, bo umię -
dzy na ro do wie nie na uki jest kwe stią od dziel ną.  

Za kła da my, że sy tu acja epi de micz na w Pol sce 
i na świe cie w naj bliż szych mie sią cach nie po pra -
wi się ra dy kal nie, ale też nie przy bie rze cha rak -
te ru ka ta stro ficz ne go. Czy li szkol nic two wyż sze 
bę dzie funk cjo no wać „hy bry do wo”, przy du żym 
udzia le edu ka cji zdal nej i utrzy my wa niu – przez 
trud ny obec nie do okre śle nia czas – wy mo gów 
ty pu „dy stan so wa nie spo łecz ne”.  

To wa rzy szyć te mu bę dą po głę bia ją ce się pro -
ble my fi nan so we, któ re wy mu szą w wie lu uczel -
niach bo le sny wy bór prio ry te tów i ko niecz ność 
kon cen tro wa nia się na dzia ła niach klu czo wych, 
po zwa la ją cych za cho wać zdol ność do funk cjo -
no wa nia w dłuż szym ho ry zon cie. 

 
Plan na je sień 2020  

Na le ży uznać, że naj pil niej sze, a jed no cze śnie 
re la tyw nie naj ła twiej sze do osią gnię cia jest utrzy -
ma nie w uczel niach do tych cza so wych stu -
den tów ob co kra jow ców – prze by wa ją cych 
na peł nych stu diach, koń czą cych się dy plo mem. 
Wpraw dzie po ło wa z nich opu ści ła cza so wo Pol -
skę, ale in we sty cja fi nan so wa, in te lek tu al na i spo -
łecz na, któ rej do ko na li przy jeż dża jąc do nas 

na stu dia, po sia da dla nich zbyt du żą war tość, aby 
ła two re zy gno wa li z pol skie go dy plo mu. Z od po -
wie dzi uzy ska nych pod czas ba da nia KRASP i Per -
spek tyw wy ni ka, że stu den ta mi ty mi za opie ko -

wa no się, choć w róż nym stop niu i przez róż ne 
ko mór ki uczel ni. Głów nie za ję li się ni mi pra cow -
ni cy dzia łów współ pra cy mię dzy na ro do wej, któ -
rym na le ży za to z ca łe go ser ca po dzię ko wać. 

Je śli cho dzi o no wych stu den tów ob co kra jow -
ców, tych któ rzy w paź dzier ni ku 2020 po win ni 
roz po cząć na ukę, to na le ży przy jąć, że na I ro ku 
mo że ich być na wet o 50 pro cent mniej niż 
w po przed nim rocz ni ku. Jest to pro gno za do syć 
bru tal na, ale… re al na. Za py taj my skąd przy ja dą 
lub pre cy zyj niej: skąd bę dą po cho dzić? 
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Naj ła twiej bę dzie po zy skać stu -
den tów z kra jów, któ re już są sil nie 
re pre zen to wa ne na uczel ni. Je śli 
wśród ob co kra jow ców do mi nu ją 
Bia ło ru si ni i Ukra iń cy, to by ło by na -
iw no ścią szu ka nie kan dy da tów 
na stu dia w Mek sy ku, Ko lum bii, czy 
w in nych rów nie eg zo tycz nych ko -
mu ni ka cyj nie kra jach. Dla te go ko -
niecz no ścią jest kon cen tro wa nie 
wy sił ków pro mo cyj no -re kru ta -
cyj nych wy łącz nie na tych kra jach, 
w któ rych uczel nie już po sia da ją 
do brze roz po zna ne przy czół ki.  

Oczy wi ście, obie po wyż sze gru -
py stu den tów mo gą sta nąć w pew -
nym mo men cie – na wet już je sie -
nią – przed nie moż no ścią przy jaz du 
do Pol ski, spo wo do wa ną sy tu acją 
epi de micz ną w kra jach ich prze by -
wa nia lub u nas.  

Od po wie dzią na ta ki pro blem jest 
za zwy czaj po wta rza nie jak man tra, 
że ist nie je prze cież zdal ne na ucza ni. 
Nie po dzie lam zro zu mia łych skąd -
inąd za pew nień, że pol skie uczel nie 
po zy tyw nie roz wią za ły pro blem 
przej ścia do na ucza nia on li ne. Na -
ucza nie zdal ne w ję zy ku an giel skim 
bu dzi wąt pli wo ści szcze gól ne… Ale 
przy go to wa nia do je sien ne go wa -
rian tu na ucza nia on li ne mu szą 
być oczy wi ście na uczel niach wy ko -
na ne, zwłasz cza w za kre sie do sko -
na le nia umie jęt no ści ka dry aka de -
mic kiej. 

 
Za le ce nia na 2021 

COVID-19 wniósł do teo rii in ter -
na cjo na li za cji istot ne uzu peł nie nie, 
po ka zał bo wiem, że nie jest moż li -
we praw dzi we umię dzy na ro do wie -
nie uczel ni bez uzu peł nie nia i obu -
do wa nia tra dy cyj nych za jęć w re alu, 
pro wa dzo ny mi rów no le gle peł no -
war to ścio wy mi za ję cia mi on li ne. 
Na stęp ny rok ka len da rzo wy roz -
strzy gnie, ile pol skich szkół wyż -
szych zdo ła przejść do gru py uczel -
ni świa to wych, co w tym kon tek ście 
ozna cza: do uczelni li czą cych się 
na ryn ku edu ka cji on li ne.  

Dla te go prze sta wie nie uczel ni 
na spraw ną pra cę w sys te mie 
zdal nym jest głów nym wy zwa -
niem na rok 2021, przy czym nie 
cho dzi tyl ko o wy kła dy i se mi na ria 
w Zoo mie czy Te am sach, ale o ca -
ły eko sys tem ad mi ni stra cyj no -ba -
daw czy uczel ni.  

ko nać do współ pra cy, wy pra co wu -
jąc wcze śniej prze ko nu ją ce ar gu -
men ty, dla cze go mie li by to ro bić. 
Za pew nić im trze ba kon kret ne bo -
nu sy (cza sa mi wy star czy umiesz cze -
nie zdję cia i syl wet ki w Zło tej Księ -
dze Ab sol wen tów), a tak że dać 
upraw nie nia, na przy kład do uzna -
wa nia przez uczel nie re ko men da cji 
(i ulgo we go fee) dla okre ślo nej liczb 
kan dy da tów. Trze ba wy po sa żyć ich 
w wie dzę o uczel ni i jej spe cy fi ce re -
kru ta cyj nej oraz za pew nić dzia ła ją -
cy 24 go dzi ny na do bę help -desk.  

W ogó le pra ca z ab sol wen ta mi 
jest uciąż li wa i zaj mu ją ca spo ro 
cza su… Ma tyl ko jed ną za le tę 
– jest sku tecz na. Bo nie ma lep -
szych osób do opo wia da nia w in -
nych kra jach o na szej uczel ni. Ab -
sol wen ci za gra nicz ni to z punk tu 
wi dze nia pro ce su re kru ta cyj ne go 
kla sycz ny tzw. za sób tkwią cy 
w oto cze niu. Wy gra ten, kto le piej 
ten za sób wy ko rzy sta! 

 
2022 i da lej 

Dłu go fa lo wo, co w tym przy -
pad ku ozna cza rok 2022 i la ta na -
stęp ne, przy szłość in ter na cjo na li -
za cji w Pol sce za le ży od te go, czy 
uda nam się stwo rzyć pol skie na -
ro do we spe cjal no ści edu ka cyj -
ne mo gą ce być atrak cyj nym to wa -
rem eks por to wym. Sto ją za tym 
prze ko nu ją ce ra cje.  

Pod czas kon fe ren cji „Stu den ci za -
gra nicz ni w Pol sce 2020”, któ ra zdą -
ży ła się jesz cze od być w for mie tra -
dy cyj nej, dys ku to wa na by ła 
po trze ba wy kre owa nia w Pol sce 
no wych (po za me dy cy ną) ta kich 
wła śnie „eks por to wych” kie run ków 
stu diów. W szcze gól no ści wska za no 
na in for ma ty kę, w któ rej pol scy 
ucze ni i stu den ci ma ją mię dzy na ro -
do we osią gnię cia, bę dą ce so lid ną 
ba zą do bu do wy mię dzy na ro do we -
go bran du stu diów w za kre sie IT 
i Com pu ter Scien ce oraz przy cią -
gnię cia na nie du żych grup uta len to -
wa nych stu den tów z za gra ni cy.  

Uru cho mio no już, w ra mach 
pro gra mu DIALOG, skrom ny fi -
nan so wo pro jekt „Po land – IT Hub 
for You” ukie run ko wa ny na pro -
mo cję pol skiej in for ma ty ki w kra -

jach Part ner stwa Wschod nie go 
i Azji Cen tral nej. Ale to do pie ro za -
czą tek dzia łań w tym kie run ku. 

Że by umię dzy na ro do wie nie 
mia ło dla Pol ski sens, mu si my się 
wy spe cja li zo wać i mieć w ofer cie 
pro duk ty wy so kiej ja ko ści, aby 
klient, czy li stu dent ob co kra jo wiec 
wie dział, dla cze go po wi nien stu -
dio wać wła śnie u nas i co za swo -
je pie nią dze otrzy ma. Pro mo wa -
nie wszyst kie go i wszę dzie nie ma 
sen su. Nie ma my zresz tą na ta ką 
roz rzut ność środ ków, stąd po -
trze ba kon cen tra cji.  

Nie ma w Pol sce dzi siaj po je -
dyn czych uczel ni, któ re by ta kie 
no we spe cjal no ści eks por to we 
mo gły szyb ko uru cho mić, w ję zy -
ku an giel skim oczy wi ście, a tak że 
od po wied nio je na świe cie wy -
pro mo wać. Dla te go po win ny po -
wstać kon sor cja, do któ rych każ -
da za in te re so wa na uczel nia mo że 
wrzu cić „na wej ściu” to, co ma 
naj lep sze go spo śród ofe ro wa -
nych przez sie bie wy kła dów i in -
nych za jęć. Po kry tycz nej oce nie 
te go wkła du wstęp ne go na le ża ło -
by przy stą pić do przy go to wa nia 
kon ku ren cyj ne go con ten tu edu -
ka cyj ne go na naj wyż szym po zio -
mie, co jest cza so chłon ne i kosz -
tow ne. Nie zbęd ne wspar cie 
fi nan so we mu si po cho dzić z bu -
dże tu pań stwa, ba zu ją ce go za -
pew ne na środ kach unij nych, bo 
in ne go źró dła nie wi dać. 

Na ja kie kie run ki i spe cjal no ści 
po sta wić? Do brą pod po wie dzią są 
tu prio ry te to we ob sza ry ba daw -
cze (POB-y), któ re zo sta ły uru -
cho mio ne w uczel niach star tu ją -
cych w kon kur sie IDUB. 
Osta tecz ny ze staw tych kie run -
ków i spe cjal no ści na eks port edu -
ka cyj ny po wi nien być re zul ta tem 
de ba ty śro do wi sko wej.  

War to się do te go wszyst kie go 
przy ło żyć. Bo pan de mia kie dyś 
mi nie, a uno wo cze śnio ne sys te my 
in for ma tycz ne uczel ni, roz bu do -
wa ne pro gra my zdal ne go na ucza -
nia, roz wi nię te kon tak ty z ab sol -
wen ta mi i pol skie „eks por to we” 
kie run ki stu diów -zo sta ną.  

WAL DE MAR SI WIŃ SKI

Miej my jed nak świa do mość te -
go, że na ucza nie zdal ne – po zor -
nie pro ste i uła twia ją ce uczel niom 
ob słu gę stu den tów ob co kra jow -
ców – jest za ra zem pu łap ką, dla 
nie któ rych bar dzo groź ną, a na -
wet za bój czą. Zmie nia się bo wiem 
ra dy kal nie gru pa ich kon ku ren -
tów. Sko ro dy plom moż na uzy -
skać sie dząc u sie bie w do mu, 
uisz cza jąc oczy wi ście usta lo ne fee, 
to rów nie do brze jak w Lu bli nie 
moż na stu dio wać w Ka li for ni, 
wów czas fee bę dzie wpraw dzie 
wyż sze, ale też in na bę dzie po zy -
cja ryn ko wa uzy ska ne go dy plo mu! 

Wia do mo, że edu ka cja on li ne jest 
kosz tow na i wy ma ga so lid nych in -
we sty cji, nie jest to też na pew no 
me to da na szu ka nie oszczęd no ści… 
Aby do star czyć po li ty kom ar gu -
men tów, Eu ro pe an Uni ver si ty As -
so cia tion prze pro wa dza wła śnie 
wiel kie ba da nia wśród uczel ni eu ro -
pej skich, do ty czą ce nie zbęd nej im 
po mo cy, mię dzy in ny mi na roz bu -
do wę in fra struk tu ry in for ma tycz nej 
i opro gra mo wa nia umoż li wia ją cych 
ca ło ścio we przej ście uczel ni 
do świa ta wir tu al ne go.  

Re asu mu jąc, je śli uczel nie nie 
przy go tu ją na rok 2021 stra te gicz -
nych „pla nów ewen tu al no ścio -
wych” w za kre sie trans for ma cji 
cy fro wej, to nie bę dą w sta nie 
sko rzy stać z ba zu ją cej na unij nych 
środ kach po mo cy w tym za kre sie. 
Nie bę dą to środ ki nie ogra ni czo -
ne, kon ku ren cja o nie bę dzie 
na se rio, a star czy tyl ko dla naj le -
piej przy go to wa nych!  

Ko lej ne wy zwa nie dla uczel ni 
w 2021 ro ku to prze pro sze nie 
się z ab sol wen ta mi za gra nicz -
ny mi. O ab sol wen tach ja ko za so -
bie mar ke tin go wo -wi ze run ko -
wym uczel ni mó wi my w Pol sce 
od daw na, ale przy kła dy traf nych 
dzia łań i re al nych osią gnięć w tym 
za kre sie moż na po li czyć na pal -
cach. Sto jąc jed nak w ob li czu bez -
pre ce den so wych wy zwań w za -
kre sie za gra nicz nej re kru ta cji 
on li ne, trze ba wresz cie z te go po -
ten cja łu sko rzy stać.  

Ła twe to nie bę dzie, bo trze ba 
tych ab sol wen tów zi den ty fi ko wać, 
do wie dzieć się co ro bią i spraw dzić, 
jak moż na się z ni mi re al nie kon tak -
to wać. Na stęp nie trze ba ich prze -
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