
Pra wie 10-krot ny wzrost licz by 
za gra nicz nych stu den tów od -
zwier cie dla ska lę wy sił ku pol skich 
uczel ni, ich part ne rów spo łecz -
nych oraz na szych służb dy plo ma -
tycz no -kon su lar nych w bu do wa -
niu bran du pol skie go szkol nic twa 
wyż sze go za gra ni cą. 

Pod su mo wu jąc 15 lat re ali za cji 
pro gra mu na le ży stwier dzić z sa -

land in En glish Lan gu age”), a Per -
spek ty wy zor ga ni zo wa ły wcze śniej 
kil ka uda nych pre zen ta cji pol skich 
uczel ni za gra ni cą.  

Pierw szy rok pro wa dze nia pro -
gra mu (rok akad. 2005/06) wy ka -
zał, że wpraw dzie pro sta ko or dy -
na cja dzia łań sa ma w so bie da je 
efek ty, ale jednocześnie unie moż li -
wia pla no wa nie z nie zbęd nym kil -
ku let nim wy prze dze niem. Dla te go 
w czerw cu 2007 ro ku pod pi sa no 
Po ro zu mie nie o usta no wie nia part -
ner stwa stra te gicz ne go w za kre sie 
za gra nicz nej pro mo cji pol skich 
uczel ni. Po sta wio no wy raź ne ce le, 
usta lo no za sa dy fi nan so we (uczel -
nie ma ją peł ną au to no mię w przy -
stę po wa niu do pro gra mu), a nad -
zór nad re ali za cją pro gra mu 
po wie rzo no Ko mi sji ds. Współ pra -
cy Mię dzy na ro do wej KRASP.  

Dla pro gra mu „Stu dy in Po land” 

wy bra no spraw dzo ny w in nych 
kra jach mo del tzw. agen cy con sor -
tium, w któ rym uczel nie po wie -
rza ją pro wa dze nie czę ści swo ich 
dzia łań nie za leż nej or ga ni za cji po -
za rzą do wej, dzia ła ją cej na za sa -
dzie non -pro fit i cie szą cej się za ufa -
niem wszyst kich uczest ni ków. 
Z sa tys fak cją stwier dzam, że 
utrzy mu ją ca się przez te wszyst -
kie la ta licz ba uczest ni ków pro gra -
mu (50-60 uczel ni) po twier dza 
sens i ce lo wość pod ję tych dzia łań. 
Sta li śmy się swo istym ka ta li za to -
rem umię dzy na ro do wie nia w pol -
skim szkol nic twie wyż szym, ja ko 
że przy spie sza my pro ce sy pro wa -
dzo ne przez za in te re so wa ne 
wspól ny mi dzia ła nia mi polskie 
uczel nie. 

Pod su mo wu jąc efek ty pro gra mu 
KRASP i Per spek tyw na le ży zwró cić 
uwa gę na dwa ele men ty: 

tys fak cją, że je go ini cja to rzy traf -
nie od czy ta li wy zwa nia in ter na cjo -
na li za cji sto ją ce przed pol skim 
szkol nic twem wyż szym i da le ko -
wzrocz nie sfor mu ło wa li za ło że nia. 
A tak że wy ka za li się kon se kwen -
cją w je go re ali za cji.  

Ma riaż KRASP i Fun da cji Edu ka -
cyj nej „Per spek ty wy” był kon se -
kwen cją wej ścia Pol ski do Unii Eu -
ro pej skiej. Pil na sta ła się wów czas 

po trze ba sko or dy no wa -
nia dzia łań pol skich 

uczel ni za gra ni cą. 
A po nie waż nie uda ło się 

uzy skać w ów cze snym 
Mi ni ster stwie Edu ka cji 

Na ro do wej i Spor tu po par -
cia dla tej idei, po sta no wi li -

śmy dzia łać sa mi. Zwłasz cza, 
że KRASP miał już swo je do -

świad cze nia (wy da wał m. in. 
in for ma tor „How to stu dy in Po -
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KIE DY W MA JU 2005 RO KU ZGRO MA DZE NIE PLE NAR NE KRASP POD JĘ ŁO DE CY ZJĘ  
O URU CHO MIE NIU – WSPÓL NIE Z FUN DA CJĄ EDU KA CYJ NĄ „PER SPEK TY WY” – PRO GRA MU 

STU DY IN PO LAND MA JĄ CE GO NA CE LU PRO MO CJĘ POL SKICH UCZEL NI ZA GRA NI CĄ  
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• Pro gram „Stu dy in Po land” to 
pierw szy w hi sto rii pol skie go 
szkol nic twa wyż sze go zor ga ni -
zo wa ny wy si łek ma ją cy na ce lu 
sko or dy no wa nie dzia łań uczel -
ni oraz pod mio tów pań stwo -
wych, sa mo rzą do wych i po za -
rzą do wych na rzecz sze ro kie go 
umię dzy na ro do wie nia stu diów 
w Pol sce i pro mo cji pol skich 
uczel ni za gra ni cą.  

• „Stu dy in Po land” to uzna -
na mar ka, zna na w Pol sce, ale 
za ra zem roz po zna wa lna 
na świe cie, m.in. po przez moc -
ną obec ność w In ter ne cie 
i wspól ne uczest nic two naj lep -
szych pol skich uczel ni i Fun da cji 
„Per spek ty wy” na klu czo wych 
mię dzy na ro do wych wy da rze -
niach edu ka cyj nych. 

Si łą pro gra mu jest je go in te gral -
ny zwią zek z KRASP i naj lep szy mi 
uczel nia mi aka de mic ki mi w Pol -
sce. Do suk ce su pro gra mu wiel ki 
wkład wnie śli ko lej ni prze wod ni -
czą cy kon fe ren cji, pro fe so ro wie: 
Fran ci szek Ziej ka, Ta de usz Lu -
ty, Ka ta rzy na Cha ła siń ska -Ma -
cu kow, Wie sław Ba nyś i Jan 
Szmidt oraz od po wia da ją cy 
w ko lej nych ka den cjach KRASP 
za spra wy mię dzy na ro do we pro -
fe so ro wie Ka rol Mu sioł, Wło dzi -
mierz Ny kiel i Ma rek Tu kien -
dorf, któ rzy dba li, aby kwe stie 
umię dzy na ro do wie nia by ły w cen -
trum dzia łań KRASP i wspie ra li 
„Stu dy in Po land”. 

Wspól nie też lob bo wa li śmy 
za po wo ła niem pań stwo wej in sty -
tu cji, któ ra osta tecz nie otrzy ma ła 
na zwę Na ro do wej Agen cji Wy -
mia ny Aka de mic kiej, bez któ rej 
środ ków nie by ło by moż li we sku -
tecz ne umię dzy na ro do wie nie pol -
skiej na uki, bo tak wi dzie li śmy za -
wsze głów ne za da nie NAWA.  

„Stu dy in Po land” po sia da sta łe 
miej sce na ma pie pol skie go szkol -
nic twa wyż sze go. Tyl ko w ostat -
niej ka den cji KRASP, czy li w la -
tach 2016-2020 zor ga ni zo wa li śmy 
po nad 90 wy da rzeń w kra ju 
i za gra ni cą, ma ją cych na ce lu mię -
dzy na ro do wą pro mo cję pol skie go 
szkol nic twa wyż sze go i za chę ca nie 
ob co kra jow ców do stu dio wa nia 
w Pol sce.   

Aby sku tecz nie wspie rać uczel nie 

Ma zu rek. Prze pro wa dzo no rów -
nież – pod pa tro na tem Prze wod ni -
czą ce go KRASP – fi na ły czte rech 
edy cji kon kur su INTERSTUDENT 
na naj lep sze go stu den ta za gra nicz -
ne go w Pol sce.  

Co rocz nie or ga ni zo wa li śmy na ra -
dy kon sul ta cyj ne uczel ni uczest ni czą -
cych w pro gra mie „SiP”, szko le nia 
ka dry pio nów mię dzy na ro do wych 
uczel ni w ra mach „Aka de mii In ter na -
cjo na li za cji”, wy da li śmy dwa to my 
z se rii „Czas in ter na cjo na li za cji” (w ję -
zy ku pol skim), a tak że czte ry ko lej -
ne edy cje wiel ko na kła do we go in for -
ma to ra o ofer cie uczel ni „Stu dy in 
Po land” (po an giel sku i po ro syj sku). 
Sta le roz wi ja się por tal in for ma cyj ny 
„stu dy in po land.pl” oraz pro fi le 
w me diach spo łecz no ścio wych. 
Mię dzy in ny mi dzię ki tym sko or dy -
no wa nym wy sił kom KRASP i „Per -
spek tyw” współ czyn nik umię dzy na -
ro do wie nia zwięk szył się w tym 
okre sie z 4 pro cent do po nad 6 pro -
cent (choć trze ba za uwa żyć, że 
sprzy jał te mu rów nież spa dek ogól -
nej licz by stu den tów). 

Pan de mia po sta wi ła przed na mi 
no we za da nia. Mó wiąc naj kró cej, 
prze szli śmy na dzia ła nia pro mo cyj ne 
on li ne po łą czo ne z wszech stron nym 
wspar ciem ana li tycz nym uczel ni 
w ob sza rze umię dzy na ro do wie nia, 
w szcze gól no ści w za kre sie utrzy -
ma nia i po zy ski wa nia stu den tów ob -
co kra jow ców. Ra port In ter na cjo na li -
za cja w cza sach pan de mii oraz 
we bi na ria nt. umię dzy na ro do wie nia 
i bu do wy mię dzy na ro do wej re pu ta -
cji uczel ni w tych trud nych cza sach 
to nie któ re przy kła dy ak tu al nych 
dzia łań. 

Co da lej? Z ana liz prze pro wa -
dzo nych trzy la ta te mu przez Fun -
da cję Edu ka cyj ną „Per spek ty wy” 
i au to ry zo wa nych przez wła dze 
MNiSW wy ni ka ło, że dla pra wi -
dło we go roz wo ju szkol nic twa 
wyż sze go po trzeb nych jest w Pol -
sce co naj mniej 100 tys. stu den -
tów ob co kra jow ców. Z po wo du 
pan de mii osią gnię cie te go ce lu nie -
co się wy dłu ży, ale nie stra cił on 
nic ze swo jej ak tu al no ści.  

Osią gnię cie suk ce su wy ma ga 
udzia łu i skon cen tro wa nego wy sił -
ku wszyst kich part ne rów umię -
dzy na ro do wie nia: za in te re so wa -
nych re sor tów (przede wszyst kim 
szkol nic twa wyż sze go, spraw za -
gra nicz nych, spraw we wnętrz -
nych i re sor tów go spo dar czych), 
uczel ni i kon fe ren cji rek to rów 
oraz or ga ni za cji po za rzą do wych 
wspie ra ją cych szkol nic two wyż -
sze. Pra cy ni ko mu nie za brak nie! 

w do cie ra niu do stu den tów ob co -
kra jow ców – wspól nie z Ko mi sją 
ds. Współ pra cy Mię dzy na ro do wej 
KRASP zi den ty fi ko wa li śmy 10 
kra jów po sia da ją cych dla nas 
klu czo we zna cze nie z re kru ta -
cyj ne go punk tu wi dze nia. Są to: 
Ukra ina, Bia ło ruś, In die, Tur cja, 
Ro sja, Ka zach stan, Azer bej -
dżan, Uz be ki stan, Gru zja i Ar -
me nia.  

Wła śnie do tych kra jów – i wy -
łącz nie do nich – w la tach 2016-
2020 zor ga ni zo wa nych zo sta ło po -
nad 50 wy jaz dów stu dyj nych 
i in for ma cyj no -re kru ta cyj nych w ra -
mach „Stu dy in Po land”. Ta skon -
cen tro wa na pro mo cja da ła efek ty: 
o ile w ro ku aka de mic kim 2015/16 
z kra jów tych po cho dzi ło 60 pro -
cent ogó łu ob co kra jow ców stu diu -
ją cych w pol skich uczel niach, to 
czte ry la ta póź niej od se tek ten 
wzrósł do po nad 70 pro cent! 

Zor ga ni zo wa ne zo sta ły czte ry 
do rocz ne kon fe ren cje „Stu den ci 
za gra nicz ni w Pol sce” – w Kra ko -
wie (wspól nie z UJ), Gli wi cach 
(PŚl.), War sza wie (SGGW) i Ło dzi 
(PŁ) – z udzia łem klu czo wych 
part ne rów umię dzy na ro do wie nia 
pol skie go szkol nic twa wyż sze go, 
po łą czo ne każ do ra zo wo z po sie -
dze niem Pre zy dium KRASP.  

Pod czas kon fe ren cji tych ho no ro -
wa no Na gro dą „Gwiaz dy Umię dzy -
na ro do wie nia – In ter na tio na li za tion 
Stars” oso by naj bar dziej za słu żo ne 
dla pro ce sów umię dzy na ro do wie -
nia; lau re ata mi by li m.in. pro fe so ro -
wie Jan Kry siń ski, An drzej Koź -
miń ski, Ma rek Tu kien dorf 
(po śmiert nie), Ma rek Kwiek, Do -
mi nik An to no wicz i Grze gorz 
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Wzrost liczby studentów zagranicznych  
w Polsce 2000-2019

2005 - start programu 
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Partnerzy programu
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