
Konferencja studenci zagraniczni w Polsce 2018r.  

Konferencja pt. "Studenci zagraniczni w Polsce 2018" odbywała się tym razem  

w Politechnice Śląskiej w dn. 29-30 stycznia br. Konferencja, której tematem przewodnim są 

studenci zagraniczni w Polsce organizowana jest w ramach wieloletniego programu „Study in 

Poland”, prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich  

W tym roku w Konferencji wzięło udział ponad 250 osób z polskich uczelni, instytucji 

rządowych, pozarządowych, biur promocji a także przedstawicieli miejskich i wojewódzkich 

władz samorządowych. Szkołę Główną Służby Pożarniczej reprezentowała Maria Ceglińska – 

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+  

Konferencja w Gliwicach była poświęcona rozwojowi mobilności studentów i pracowników 

naukowych, a także promocji potencjału intelektualnego miast i regionów. Była to zarazem 

okazja do zapoznania się z najlepszymi doświadczeniami polskimi i zagranicznymi w tym 

zakresie.  

W obradach uczestniczył wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.  

Podczas sesji otwierającej Konferencję, prof. Jan Szmidt, przewodniczący KRASP, rektor 

Politechniki Warszawskiej powiedział, że: „Współczesna Europa wymaga nie tylko 

nowoczesnego kształcenia, ale także budowania potencjału zaufania. Wymiana akademicka 

studentów i pracowników jest koniecznością, której nikt dziś już nie neguje” 

Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy stwierdził, że konferencja 

„Studenci zagraniczni w Polsce 2018” na Politechnice Śląskiej jest największą  

z dotychczasowych (odbywa się ona po raz dziewiąty), co dowodzi, że kwestia 

umiędzynarodowienia jest uważana przez coraz większą liczbę uczelni za bardzo ważną.  Od 

12 lat prowadzony jest program „Study in Poland”, w październiku ubiegłego roku rozpoczęła 

swą działalność Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, państwowa agencja działająca na 

rzecz umiędzynarodowienia. 

Aktualnie w Polsce studiuje 72 tys. obcokrajowców ze 166 krajów, co stanowi 

umiędzynarodowienie studiów na poziomie 5,5 procent.  

Wśród zagranicznych studentów w Polsce ponad połowę stanowią Ukraińcy – jest ich 37,5 tys., 

na kolejnym miejscu są Białorusini – 6 tys. Podczas konferencji przyznawano, że te liczby 

cieszą, należy jednak zabiegać o to, by do Polski przyjeżdżało więcej studentów również  

z innych krajów. 

10 tys. cudzoziemców studiuje w Polsce medycynę. Według prezesa Siwińskiego kolejnym 

obszarem kształcenia, w którym Polska powinna się specjalizować, są kierunki informatyczne. 



Piętą achillesową - jak mówił Prezes Siwiński - pozostaje niewielka liczba zagranicznych 

wykładowców na polskich uczelniach - jest ich 2,7 tys. na 100 tys. kadry akademickiej. 

„Gdyby sporządzić listę najważniejszych wyzwań albo mówiąc wprost - słabości polskiego 

szkolnictwa wyższego, polskiej nauki, to na pewno kwestia umiędzynarodowienia byłaby na 

jednym z czołowych miejsc” – powiedział podczas konferencji wicepremier, minister nauki  

i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, podkreślając, że ostatnie lata to czas postępu w tej 

dziedzinie, ale wciąż pozostaje wiele do zrobienia. 

„Nie ma innego kierunku niż umiędzynarodowienie. Alternatywą jest stagnacja, która 

oznaczałaby regres. Jestem pewien, że nikt takiego scenariusza nie bierze pod uwagę” – dodał 

wicepremier Gowin. 

Wicepremier podkreślił, że wyzwaniem będzie głęboka reforma uczelni w ramach Ustawy 2.0, 

będą one musiały także sprostać globalnej konkurencji. Ważnym elementem budowania 

konkurencyjności polskich uczelni są także prestiżowe akredytacje międzynarodowe, których 

zdobywanie przez uczelnie  ministerstwo wspiera finansowo. W nowych zasadach ewaluacji 

znacznie wyżej będą publikacje w prestiżowych czasopismach zagranicznych. Jarosław Gowin 

zwrócił uwagę, że dużym problemem jest niski poziom umiędzynarodowienia kadry 

dydaktycznej w Polsce, przy czym barierą dla zmiany tego stanu rzeczy bardzo często jest 

mentalność, a nie problemy finansowe. Za jedno z największych wyzwań uznał 

umiędzynarodowienie polskiej nauki. 

Kolejny raz minister nauki i szkolnictwa wyższego zaakcentował konieczność podniesienia 

pozycji polskich uczelni w rankingach międzynarodowych. Zdaniem Jarosława Gowina, 

kierunki techniczne i medyczne mają realny potencjał, aby znaleźć się w tych zestawieniach na 

wyższych pozycjach, a MNiSW będzie je w tym wspierał. 

- Wszystkie te działania przyniosą pożądany efekt, jeśli upowszechni się świadomość, że 

umiędzynarodowienie polskich uczelni jest czymś absolutnie niezbędnym – powiedział 

Jarosław Gowin.  

Jak podkreślano podczas konferencji, umiędzynarodowienie jest główną siłą napędową 

rozwoju szkolnictwa wyższego na świecie. W Polsce powstała niedawno Narodowa Agencja 

Wymiany Akademickiej, uruchomiono znaczące środki na wymianę międzynarodową i 

podniesienie kompetencji kadr w szkołach wyższych, rośnie liczba programów studiów 

prowadzonych w językach obcych oraz liczba studentów z zagranicy. 

Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk poinformował, że na tej uczelni w języku 

angielskim studiuje obecnie 128 studentów zagranicznych. „To już jest dwukrotnie większa 

liczba niż 2 lata temu” – zaznaczył. Dodał, że uczelnia w ostatnim czasie w szerokim zakresie 



przygotowywała się do umiędzynarodowienia i oferuje w tej chwili możliwość studiowania  

w języku angielskim na 13 kierunkach.  

W czasie konferencji mówiono o umiędzynarodowieniu badań naukowych, rekrutacji 

studentów z Kazachstanu i Wietnamu, współpracy nauki, biznesu i samorządu jako szansie 

na pozyskanie uzdolnionych studentów zagranicznych, uczelnianych strategiach 

internacjonalizacji, problemach studentów zagranicznych w Polsce.  

Podczas angielskojęzycznej sesji British Council Internationalisation in the Higher Education 

Sector: UK Perspectives, prowadzonej przez dyrektora tej instytucji Simona 

Gamella,  uczestnicy uzyskali wiele cennych informacji na temat brytyjskiego systemu 

szkolnictwa wyższego, szczycącego się 38-procentowym stopniem umiędzynarodowienia. 

Od kilku lat konferencji tradycyjnie towarzyszy ogłoszenie wyników Konkursu na najlepszego 

studenta zagranicznego w Polsce INTERSTUDENT. Sześcioro tegorocznych laureatów: Aigerim 

Balkhashbayeva z Kazachstanu (Uniwersytet SWPS), Safoura Reza  

z Afganistanu/Francji (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Włodzimierz Lewoniewski z 

Białorusi (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Justyna Pordzik z Niemiec (Warszawski 

Uniwersytet Medyczny), Snehalbhai Patel z Indii (Politechnika Śląska) i Yasser Faraj z Arabii 

Saudyjskiej (Śląski Uniwersytet Medyczny) otrzymało ten zaszczytny tytuł oraz nagrody od 

uczelni-gospodarza konferencji. 

W tym roku podczas uroczystej gali nagrodzono także po raz pierwszy zdobywców Nagrody 

"Gwiazdy Internacjonalizacji". Nagrodę specjalną za całokształt osiągnięć w zakresie 

umiędzynarodowienia  otrzymał prof. dr hab. Jan Krysiński, czterokrotny rektor Politechniki 

Łódzkiej. 

Kolejna konferencja z cyklu "Studenci zagraniczni w Polsce" odbędzie się na początku 2019 

roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 
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