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STRESZCZENIE

Studium „Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego” przedstawia przegląd tendencji
dotyczących umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego, ze szczególnym uwzględnieniem
Europy, oraz zawiera analizę pojęcia umiędzynarodowienia i celów, jakim powinno ono
służyć. Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego to stosunkowo nowe, ale powszechne i
różnorodne zjawisko. Siłą napędzającą to zjawisko jest dynamiczne połączenie czynników
politycznych, gospodarczych, społeczno-kulturowych i akademickich wywierających wpływ
na regiony, kraje i instytucje zależnie od kontekstu, jak wykazano w 17 sprawozdaniach
krajowych. Choć nie ma jednego modelu pasującego do wszystkich sytuacji, istnieją
wspólne cele, a w niniejszym studium wskazano 10 kluczowych elementów:

1. rosnące znaczenie umiędzynarodowienia na wszystkich poziomach (szerszy zakres
działań, bardziej strategiczne podejście, kształtujące się strategie i ambicje
krajowe);

2. coraz większa liczba strategii międzyinstytucjonalnych na rzecz
umiędzynarodowienia (lecz także ryzyko homogenizacji, skupienie się tylko na
wynikach ilościowych);

3. pojawiające się wszędzie wyzwania związane z finansowaniem;
4. tendencja do coraz większej prywatyzacji umiędzynarodowienia szkolnictwa

wyższego, związanej z generowaniem przychodów;
5. presja konkurencyjna wynikająca z globalizacji, przy coraz większej zbieżności

aspiracji, jeśli jeszcze nie działań;
6. wyraźne przejście od (jedynie) współpracy do (nasilonej) konkurencji;
7. kształtująca się regionalizacja – za przykład często podawana jest Europa;
8. coraz większa liczba uczestników na całym świecie, a zarazem trudności w

pogodzeniu ilości z jakością;
9. brak wystarczających danych do przeprowadzenia analizy porównawczej

i podejmowania decyzji;
10. pojawienie się nowych obszarów wymagających uwagi, takich jak

umiędzynarodowienie programów nauczania, kształcenie ponadnarodowe i edukacja
cyfrowa.

W Europie proces umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego wyraźnie rozpoczęły
programy europejskie, a zwłaszcza program Erasmus, który przyniósł wspólne pojmowanie
tego pojęcia i dał zachęty do umiędzynarodowienia; dalszym krokiem było wprowadzenie
procesu bolońskiego. Widoczny jest też wpływ europejskich programów i wzorców na
rozwój umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego w innych regionach świata.

Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego staje się elementem głównego nurtu działań
na szczeblu krajowym i instytucjonalnym, w szczególności w Europie. Mówi się o
pełniejszych strategiach umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego, słowa te jednak nadal
są dalekie od rzeczywistości. Nawet w Europie występują pod tym względem nierówności:
wyzwania pojawiają się w Europie Południowej, a w jeszcze większym stopniu w Europie
Środkowej i Wschodniej.

Kadry kierownicze szkół wyższych i praktycy umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego
wymieniają poprawę jakości nauczania i uczenia się oraz przygotowanie studentów do życia
i pracy w zglobalizowanym świecie jako kluczowe korzyści płynące z tego zjawiska
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i motywujące jego rozwój. Postrzegają oni politykę regionalną/krajową jako kluczowy
czynnik zewnętrzny wywierający wpływ na politykę instytucji, a także wskazują na
międzynarodową mobilność studentów, współpracę badawczą i partnerstwa strategiczne
jako priorytety umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego.

Badanie przeprowadzone przy użyciu metody delfickiej potwierdziło to pozytywne
postrzeganie w scenariuszu przyszłości umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego
w Europie, zakładającym rozwój obywateli świata i globalnych profesjonalistów,
szanujących i doceniających inne kultury, którzy mogą przyczynić się do rozwoju
gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństw sprzyjających integracji społecznej. Taka
Europa byłaby lepiej usytuowana nie tylko w perspektywie konkurencji, lecz także
współpracy z resztą świata.

W scenariuszu tym wskazano następujące czynniki rozwoju:
 stwarzane przez technologię szanse na wirtualną wymianę informacji i mieszane

metody kształcenia (w tym zwiększenie międzynarodowej interaktywności
studentów);

 dalszy rozwój studiów wspólnych i studiów prowadzących do uzyskania dwóch
dyplomów;

 większa integracja możliwości studiowania za granicą i odbywania praktyk
zawodowych;

 poprawa wzajemnego uznawania ocen i dyplomów;
 udoskonalenie jakościowych wskaźników zapewnienia jakości i systemów

klasyfikacyjnych;
 większe zaangażowanie w równorzędne partnerstwa i obopólne korzyści;
 silniejsze wspieranie inicjatyw publiczno-prywatnych;
 lepsze wzajemne dopasowanie polityki edukacyjnej i badawczej oraz dopasowanie

do pozostałych poziomów edukacji (szkoły podstawowe, średnie, zawodowe, dla
dorosłych).

Wskazano także bariery:
 brak funduszy, zwiększona zależność od krótkoterminowych źródeł finansowania

zewnętrznego, nadmierne skupianie się na generowaniu przychodów, przeszkody
biurokratyczne, niespójne modele finansowania szkolnictwa wyższego w Europie;

 niedostatki w nauczaniu języków obcych, dominacja języka angielskiego jako języka
edukacji i badań;

 nadmierne skupianie się na mobilności, dostępnej jedynie dla wąskiej elity
i nieuwzględnianej w programach nauki, w nauczaniu ani w uczeniu się, brak
zaangażowania i nagradzania wydziałów i pracowników;

 brak integracji polityki instytucjonalnej, krajowej i ponadnarodowej.

W scenariuszu tym rozszerzono następująco obecną definicję roboczą
umiędzynarodowienia: „zamierzony proces włączania wymiaru międzynarodowego,
międzykulturowego lub globalnego do celów, funkcji i realizacji kształcenia pomaturalnego
z myślą o podniesieniu jakości edukacji i badań w odniesieniu do wszystkich studentów i
pracowników akademickich oraz o wniesieniu istotnego wkładu w życie społeczne”.

Ta nowa definicja odzwierciedla rosnącą świadomość faktu, że umiędzynarodowienie
szkolnictwa wyższego bardziej sprzyja obecnie integracji i jest mniej elitarne, a mobilność
należy włączyć do międzynarodowych programów nauczania, skupiając się na
umiędzynarodowieniu szkolnictwa wyższego dla wszystkich. W definicji tej podkreślono
ponownie, że umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego nie stanowi celu samego w
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sobie, lecz jest środkiem do podnoszenia jakości i nie powinno koncentrować się wyłącznie
na argumentach ekonomicznych.

Większość strategii krajowych nadal skupia się głównie na mobilności, krótko- lub
długoterminowych korzyściach gospodarczych, rekrutacji talentów i zdobyciu wysokiej
pozycji na arenie międzynarodowej. Oznacza to, że potrzeba więcej działań na rzecz
włączenia tych elementów do pełniejszych strategii, które zwracałyby także większą uwagę
na umiędzynarodowienie programów nauczania i efektów uczenia się jako na środek
poprawy jakości edukacji i badań.

Poniższe zalecenia mają służyć wsparciu rozwoju umiędzynarodowienia szkolnictwa
wyższego w Europie:

1. rozwiązanie problemów związanych z brakiem równowagi w zakresie mobilności
ocen i dyplomów oraz współpracą międzyinstytucjonalną, wynikających z istotnych
różnic w systemach, procedurach i finansowaniu szkolnictwa wyższego;

2. uznanie rosnącej popularności praktyk zawodowych i tworzenie możliwości łączenia
ich ze szkoleniami z umiejętności językowych i kulturowych oraz studiowaniem za
granicą;

3. wspieranie pracowników administracyjnych i akademickich, którzy odgrywają istotną
rolę w dalszym rozwoju umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego;

4. wspieranie zacieśniania współpracy między szkolnictwem wyższym a przemysłem
w kontekście mobilności studentów i pracowników;

5. poświęcenie większej uwagi znaczeniu „umiędzynarodowienia na miejscu”, czyli
włączenia międzynarodowych i międzykulturowych efektów uczenia się do programu
nauczania dla wszystkich studentów;

6. usuwanie barier uniemożliwiających tworzenie studiów wspólnych;
7. opracowanie innowacyjnych modeli kształcenia cyfrowego i mieszanego jako

instrumentu uzupełniającego umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego;
8. dostosowanie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego do umiędzynarodowienia

pozostałych poziomów edukacji (szkoły podstawowe, średnie, zawodowe, dla
dorosłych);

9. wspieranie kształcenia dwu- i wielojęzycznego na szczeblu szkoły podstawowej
i średniej jako podstawy polityki językowej promującej różnorodność;

10. usuwanie barier między umiędzynarodowieniem badań i edukacji na wszystkich
poziomach, aby zwiększyć synergię i szanse.

Szkolnictwo wyższe rozumiane jako dobro publiczne i leżące w interesie publicznym nie
musi być sprzeczne z rozwojem przedsiębiorczości i własności prywatnej, należy jednak
zapewnić, by umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego odbywało się w sposób zgodny
z dokumentem Affirming Academic Values in Internationalisation of Higher Education,
A Call for Action („Umacnianie wartości akademickich w kontekście umiędzynarodowienia
szkolnictwa wyższego. Wezwanie do działania”) (Międzynarodowe Stowarzyszenie
Uniwersytetów IAU, 2012) oraz International Student Mobility Charter („Międzynarodowa
karta mobilności studentów”) (EAIE i IEAA).

Istotna rola Unii Europejskiej i procesu bolońskiego w rozwoju umiędzynarodowienia
szkolnictwa wyższego w Europie i na świecie jest niezaprzeczalna i musi być jeszcze lepiej
wykorzystywana. W procesie tym należy jednak skupić się na partnerstwie i współpracy,
obejmującej uznanie i poszanowanie różnic dotyczących kontekstu, potrzeb, celów,
interesów poszczególnych partnerów oraz panujących warunków gospodarczych i
kulturowych. Europa może stanowić wzór tylko wtedy, gdy będzie gotowa uznać, że może
się też uczyć na przykładach z innych części świata. Przyszłość umiędzynarodowienia
szkolnictwa wyższego w Europie może wyglądać zachęcająco, jednak pod warunkiem że
poszczególne zainteresowane strony i poszczególni uczestnicy będą nadal prowadzić
otwarty dialog na temat uzasadnień, korzyści, środków, szans i przeszkód występujących w
tym trwającym procesie przemian.


