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Agre sja Ro sji na Ukra inę, a wcze śniej pan de mia COVID-19 zmie ni ły ra dy kal nie wa run ki,  

w ja kich od by wać się bę dzie umię dzy na ro do wie nie pol skie go szkol nic twa wyż sze go w naj bliż szych la tach.  
Wy ma ga to kry tycz nej re flek sji nad do tych cza so wy mi osią gnię cia mi i spo so ba mi dzia ła nia, spoj rze nia na moż li we sce na riu sze 

przy szło ści, a tak że wska za nia dzia łań, któ re po zwo lą zmi ni ma li zo wać za gro że nia i wy ko rzy stać za ry so wu ją ce się szan se. 
 

Kon fe ren cje z cy klu „Stu den ci za gra nicz ni w Pol sce” za wsze by ły miej scem de ba ty nad stra te gią in ter na cjo na li za cji  
pol skie go szkol nic twa wyż sze go i na uki, ale ze wzglę du na oko licz no ści te go rocz ne spo tka nie,  

któ re od bę dzie się w dniach 31 mar ca – 1 kwiet nia we Wro cła wiu, bę dzie mia ło wa gę wy jąt ko wą.  
Dla te go do udzia łu w nim za pra sza my wszyst kich, któ rym spra wy umię dzy na ro do wie nia le żą szcze gól nie na ser cu.  

 
Wy da rze nie tra dy cyj nie sko re lo wa nie jest z po sie dze niem Pre zy dium KRASP.  

Te mat wio dą cy wszyst kich se sji to: UMIĘDZYNARODOWIENIE W CZASACH NIEPEWNOŚCI. 
Kon fe ren cja – pier wot nie pla no wa na na 27-28 stycz nia, ale prze su nię ta z po wo du pan de mii COVID-19  

– od by wa się w ra mach pro gra mu „Stu dy in Po land”, a jej or ga ni za to ra mi są wspól nie Kon fe ren cja Rek to rów Aka de mic kich 
Szkół Pol skich, Fun da cja Edu ka cyj na „Per spek ty wy” oraz Uni wer sy tet Przy rod ni czy we Wro cła wiu ja ko uczel nia -go spo darz. 

 
Wśród mów ców li de rzy pol skie go śro do wi ska aka de mic kie go, rek to rzy i pro rek to rzy naj lep szych pol skich uczel ni,  

a tak że sze ro ka re pre zen ta cja dy rek to rów i eks per tów dzia łów współ pra cy mię dzy na ro do wej,  
roz wo ju i pro mo cji szkół wyż szych oraz sze fo wie in sty tu cji i or ga ni za cji za an ga żo wa nych w umię dzy na ro do wie nie. 

 
Wśród wy da rzeń to wa rzy szą cych: kon cert „So li dar ni z Ukra iną”,  

wrę cze nie Na gro dy „Gwiaz dy Umię dzy na ro do wie nia 2022” i roz strzy gnię cie kon kur su  
na naj lep sze go stu den ta za gra nicz ne go w Pol sce „In ter stu dent 2022”. 

 
Wszystkim Uczestnikom, Mówcom i Gościom konferencji  

dziękujemy serdecznie za przybycie do Wrocławia i życzymy udanych obrad! 
 

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk 
przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Politechniki Śląskiej 

 
Prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy  

rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 
 

Wal de mar Si wiń ski  
założyciel Fun da cji Edu ka cyj nej „Per spek ty wy” 
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PROGRAM
Studenci Zagraniczni w Polsce 2022

Organizatorzy: 
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” 

Miasto Wrocław 
 
 Miejsce: Hotel „DoubleTree by Hilton”, Wrocław, ul. Podwale 84

ŚRODA, 30 marca 2022 
 
15:30-18:00 WY DA RZE NIE TO WA RZY SZĄ CE 
 

Posiedzenie Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP 
(by invitation)   
Przewodniczy: prof. Jerzy Lis, przewodniczący Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej 

KRASP, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej 
 
 
19:00-21:00 We lco me Re cep tion  
 
CZWARTEK, 31 marca 2022 
 
08:30-09:30 Re je stra cja uczest ni ków kon fe ren cji  
 
09:30-09:50 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI 
 

r prof. Jarosław Bosy, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 
r prof. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 

rektor Politechniki Śląskiej 
r Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia 
r Waldemar Siwiński, założyciel Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” 

 
09:50-10:10 Wystąpienie Gościa Specjalnego konferencji 
 

r Wojciech Murdzek, sekretarz stanu, Ministerstwo Edukacji i Nauki  
 
10:10-11:30 SESJA PLENARNA I – DYSKUSJA PANELOWA 
 

Jakiej internacjonalizacji Polsce potrzeba – w poszukiwaniu nowego paradygmatu 
 
Na na szych oczach sy pią się w gru zy do tych cza so we pa ra dyg ma ty do ty czą ce umię dzy na ro do wie -
nia szkol nic twa wyż sze go. Do tych cza so wy ak sjo mat, że chce my mieć jak naj wię cej stu den tów ob -
co kra jow ców, już nie wy star cza. Wy wo ła na ro syj ską agre sją woj na w Ukra inie i dwa la ta pan de mii 
po sta wi ły przed pol skim szkol nic twem wyż szym za sad ni cze py ta nia do ty czą ce ce lu, za kre su i spo -
so bów re ali za cji pro ce sów in ter na cjo na li za cji. Po co, dla ko go, gdzie i w ja ki spo sób po win ni śmy 
je pro wa dzić w tak ra dy kal nie zmie nio nym świe cie? Uczest ni cy se sji, re pre zen tu ją cy głów nych in -
te re sa riu szy i re ali za to rów umię dzy na ro do wie nia w Pol sce, po dej mą pró bę wy pra co wa nia od po -
wie dzi na te py ta nia i przed sta wią swo je pro po zy cje pod ję cia wy ła nia ją cych się wy zwań. Wspól ne 
dla wszyst kich bę dzie spoj rze nie na pro ce sy umię dzy na ro do wie nia z punk tu wi dze nia dłu go fa lo -
wych in te re sów na sze go pań stwa. 

 

 



Prowadzący: Waldemar Siwiński, założyciel Fundacji Edukacyjnej “Perspektywy” 
 

Zaproszeni mówcy: 
r Prof. Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, przewodniczący Komisji ds. Współpracy 

Międzynarodowej KRASP 
r Prof. Bogumiła Kaniewska, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, przewodnicząca 

KRUP 
r Dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA 
r Dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i 

Europejskiego Korpusu Solidarności (FRSE) 
 

Dyskusja 
 
11:30-12:00 coffee break 
 
12:00-13:15 SESJA PLENARNA II 
 

Akademicki Wrocław – studenci z Ukrainy: wyzwanie, zobowiązanie, szansa?  
Pier wot nie se sja ta mia ła być po świę co na wi zji aka de mic kie go Wro cła wia w ro ku 2030 – z na ci -
skiem na wy zwa nia w za kre sie two rze nia wio dą ce go ośrod ka na uki i edu ka cji w Eu ro pie, a zwłasz -
cza w re gio nie naj bliż szych kra jów. Woj na na Ukra inie i exo dus jej miesz kań ców do Pol ski zmie nił 
jed nak w spo sób oczy wi sty wa gę spraw. Na naj bliż sze ty go dnie i mie sią ce naj waż niej sze sta ło się 
roz wią za nie pro ble mów zwią za nych z po mo cą dla na szych są sia dów, zwłasz cza tych, któ rzy po -
sia da ją in dek sy uczel ni pol skich lub ukra iń skich. Pod czas se sji rek to rzy głów nych uczel ni Wro cła -
wia i przed sta wi cie le władz mu ni cy pal nych za pre zen tu ją, jak „ukra iń skie wy zwa nie” jest 
roz wią zy wa ne w mie ście stu mo stów nad Od rą. A tak że po ku szą się o re flek sję o tym, jak dzi siej -
szy pro blem prze kształ cić w ju trzej szą szan sę roz wo jo wą – z ko rzy ścią dla obu kra jów. 

 
Prowadzący: dr inż. Zygmunt Krasiński – doradca strategiczny Dyrektora NCBR, prezes Polskiej 

Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii 
 

Zaproszeni mówcy: 
r Prof. Jarosław Bosy, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 
r Prof. Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej 
r Prof. Bogusława Drelich-Skulska, prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
r Prof. Tomasz Zatoński, prorektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,  

koordynator ds. studentów ukraińskich KRUWiO 
 

Komentarz: Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, Urząd 
Miasta Wrocławia 

 Dyskusja
 

13:15-13:30 Podpisanie porozumienia ustanawiającego Koalicję na rzecz rozwoju inicjatywy 
WorldSkills i organizacji Zawodów Euroskills 2023 w Polsce. 

 
13:30-14:30 lunch 
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14:30-16:00 SESJA PLENARNA III 
 

Uniwersytet przyszłości – internacjonalizacja w warunkach digitalizacji 
 

Nie ma wąt pli wo ści, że roz po wszech nie nie zdal ne go na ucza nia wpły nie na szkol nic two wyż sze, a pol skie 
uczel nie bę dą bar dziej wy sta wio ne na kon ku ren cję mię dzy na ro do wą. Uczel nie ame ry kań skie by ły za wsze 
dro gie i trud no do stęp ne, ale w wy mia rze on li ne mo że się to zmie nić. Po wsta ją no we cy fro we uni wer sy -
te ty przy szło ści, ta kie jak „To mo row Uni ver si ty” i in ne. Wy ma ga to prze dys ku to wa nia wy ła nia ją cych się 
co raz wy raź niej tren dów. Po dej mą się te go pod czas se sji rek to rzy uni wer sy te tów, uczel ni tech nicz nych 
i eko no micz nych. Ob szar po ru sza nych za gad nień moż na okre ślić py ta nia mi: Czy uni wer sy tet przy szło ści 
to uni wer sy tet wir tu al ny, czy wręcz od wrot nie? Czy kształ ce nie zdal ne jest szan są na zna czą cy wzrost po -
zio mu in ter na cjo na li za cji kształ ce nia w pol skich uczel niach? Ja ki jest cel in ter na cjo na li za cji w za kre sie 
kształ ce nia, gdy stu den ci za gra nicz ni nie prze by wa ją w kam pu sie? Czy cy fry za cja zwięk sza na sze szan se 
na udział w czo ło wych gru pach ba daw czych? Ja kie na rzę dzia i kom pe ten cje cy fro we po win ni śmy roz wi -
nąć, aby wzmoc nić po zy cję pol skich uczel ni w świe cie? Py tań tych mo że być wię cej... 

 
Prowadzący: prof. Marek Pawełczyk, prorektor Politechniki Śląskiej, członek i przewodniczący (2021) 

Komitetu Polityki Naukowej przy MEiN 
 

Zaproszeni mówcy: 
r Prof. Alojzy Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego 
r Prof. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego 
r Prof. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego 
r Prof. Krzysztof Jóźwik, rektor Politechniki Łódzkiej 

 
Dyskusja 

 
16:00-16:15 Wystąpienie partnera konferencji 
 

r Sebastian Kawałko, Asseco Data System 
 
16:15-16:30 coffee break 
 
 
16:30-18:00 SESJE RÓWNOLEGŁE 
 

SESJA A (sala nr 1+2) 
 

Digital PR robi efekt WOW, czyli jak social media uczelni tworzą jej markę 
(sesja we współpracy ze Stowarzyszeniem PR i Promocji Polskich Uczelni PRom) 

 
Stu dent jo ur ney to po dróż trzy eta po wa. Pod czas eta pu „przed” uczel nie bu du ją wi ze ru nek mar ki i ko mu -
ni ku ją się z po ten cjal ny mi od bior ca mi – zwień cze niem dzia łań jest re kru ta cja naj lep szych kan dy da tów. 
Gdy sta ją się oni stu den ta mi, za czy na się etap „w trak cie” – kon takt mło de go czło wie ka z uczel nią jest 
wie lo aspek to wy, za nu rza się on w do świad cze nie stu dio wa nia nie tyl ko w sa li dy dak tycz nej, ale też w dzie -
ka na cie, me diach spo łecz no ścio wych i in ter ne cie. To kształ tu je opi nię o na szych uczel niach w gło wach 
naj bar dziej au ten tycz nych am ba sa do rów mar ki – stu den tów. Ich opi nię bio rą pod uwa gę na stęp ni kan -
dy da ci. Fi na łem jest roz le głe „po” – kie dy alum ni od bie ra ją dy plom... Czy z na mi zo sta ną? Czy bę dzie my 
dla nich istot ni? To za le ży od na szej ko mu ni ka cji – spię tej w do bie COVID-19 klam rą dia lo go wo ści, di gi -
ta lu i otwar to ści uczel ni… Bę dą o tym dys ku to wać eks per ci re pre zen tu ją cy klu czo we po zio my bu do wy 
mar ki uczel ni. 

 



Prowadząca: Anna Kiryjow-Radzka, prezeska Stowarzyszenia „PRom”, specjalistka PR w SGGW 
 

Paneliści: 
r Dr hab. Marta Mendel – prorektor ds. współpracy międzynarodowej SGGW 
r Pau li na Bo roń -Kac pe rek – dy rek tor Biu ra Re kru ta cji UPWr / Gwiaz da Mar ke tin gu 2021 
r Maciej Krzyczkowski – kierownik Działu Współpracy i Promocji Międzynarodowej, Collegium 

Civitas 
r Olek sandr Za khar chuk – spe cia li sta ds. me diów spo łecz no ścio wych i ku ra tor tre ści cy fro wych, 

NAWA / Re se arch in Po land / Gwiaz da Mar ke tin gu 2019 
 

Dyskusja 
 

SESJA B (sala nr 2+3) 
 

Uczelnia otwarta na świat? Wyzwania, narzędzia, dobre praktyki  
(sesja we współpracy z IROs Forum) 

 
Two rze nie We lco me Po in tów, wzo rem uczel ni za gra nicz nych sta je się po wszech ną prak ty ką na pol -
skich uni wer sy te tach. To szcze gól ne miej sca, przy go to wy wa ne z my ślą o oso bach przy jeż dża ją cych 
z za gra ni cy, w któ rych uzy sku ją oni naj waż niej sze prak tycz ne in for ma cje zwią za ne z pra cą lub stu -
dia mi. W przy go to wa nej se sji chcie li by śmy przed sta wić funk cjo no wa nie We lco me Po in tów i dzia ła -
nia ja kie są po dej mo wa ne w za kre sie wspar cia ofe ro wa ne go go ściom – na ukow com za gra nicz nym 
na przy kła dzie dzia łal no ści In ter na tio nal Vi si tors’ Of fi ce, per spek ty wy na ukow ca, któ ry z ta kich ser -
wi sów ko rzy sta oraz no wych for mach wspar cia ofe ro wa nych przez NAWA. W ten spo sób omó wi my 
po trze bę ist nie nia We lco me Po in tów, opi su jąc ich funk cjo no wa nie z trzech róż nych po zio mów.  

 
Prowadząca: Marta Foryś, przewodnicząca IROs Forum 

 
Mówcy: 
r Dr inż. Iza be la Za wi ska – kie row nik Dzia łu Współ pra cy Mię dzy na ro do wej,  

Uni wer sy tet Ja giel loń ski: – We lco me Po int ja ko wi zy tów ka uni wer sy te tu mię dzy na ro do we go. 
r Agniesz ka Będ kow ska -Kop czyk – peł no moc nik Rek to ra ds. współ pra cy mię dzy na ro do wej,  

Aka de mia Tech nicz no -Hu ma ni stycz na w Biel sku Bia łej: – We lco me Po int z per spek ty wy użyt kow ni ka 
r An na Wi śniew ska – dy rek tor Biu ra Współ pra cy, Na ro do wa Agen cja Wy mia ny Aka de mic kiej: 

– Wspar cie We lco me Po int przez NAWA 
 
18:00 Zakończenie pierwszego dnia obrad 
 
19:00-20:00 Koncert „SOLIDARNI z UKRAINĄ” w wykonaniu artystów Akademii Muzycznej im. Karola 

Lipińskiego we Wrocławiu 
 

r Ma riia Dat sko va – so pran 
r Te re sa Swia nie wicz – so pran 
r Ka ro li na Po dor ska – skrzyp ce 
r Mag da le na Blum – for te pian 
r Ma te usz Sło wi kow ski – for te pian 

 
W pro gra mie utwo ry ukra iń skich i pol skich kom po zy to rów m. in.: My kha ilo Zher bin,  
Oleksandr Kozarenko, Fry de ryk Cho pin, Ka rol Szy ma now ski, Mie czy sław Kar ło wicz,  
Wła dy sław Że leń ski, Emil Mły nar ski.  
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20:00-22:30 Uroczysta kolacja połączona z wręczeniem statuetek i dyplomów: 
 

r XII edycji Konkursu INTERSTUDENT 2022 – na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce 
r V edycji Nagrody Środowiskowej „GWIAZDY UMIĘDZYNARODOWIENIA 2022” 

 
Partnerem gali oraz fundatorem Nagrody Środowiskowej „Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2022”  
w kategoriach: „Research Star” i „Rising Star” są Eduinspiracje - konkurs organizowany przez 
Narodową Agencję Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności. 

 
 
PIĄTEK, 1 kwietnia 2022 

 
09:30-11:00 SESJA PLENARNA IV 
 
 Uniwersytety europejskie – microcredentials i inne innowacyjne formaty dydaktyczne: 

mobilność, usieciowienie, elastyczność 
 

Roz wój in no wa cyj nych for ma tów dy dak tycz nych, ta kich jak mi cro cre den tials, sta no wi wa ru nek ko niecz -
ny stwo rze nia no wo cze snych eko sys te mów edu ka cyj nych w ra mach uni wer sy te tów eu ro pej skich. For -
ma ty te po win ny za spo ka jać po trze bę roz wi ja nia mo bil no ści stu den tów i wy kła dow ców, w tym 
mo bil no ści krót ko ter mi no wej i hy bry do wej. Im ple men ta cja ta kich for ma tów sprzy jać bę dzie też dal sze -
mu usie cio wie niu part ner skich uni wer sy te tów, da jąc tym sa mym szan sę na bar dziej in ten syw ną wy mia -
nę do świad czeń, dzie le nie się za so ba mi (w tym za so ba mi ludz ki mi) oraz znacz ne uwspól nie nie ofer ty 
dy dak tycz nej. Wpro wa dza ne for ma ty mu szą przy tym być bar dzo ela stycz ne i po zwa lać na róż no rod ne 
kształ to wa nie pro gra mów dy dak tycz nych, przy uwzględ nie niu spe cy fi ki tych pro gra mów, po trzeb spo -
łecz nych, wy zwań cy wi li za cyj nych i lo kal nych uwa run ko wań or ga ni za cyj nych. Zwią za ne jest to z ogrom -
ny mi wy zwa nia mi w wy mia rze praw nym i fi nan so wym, a tak że wy ma ga ko or dy na cji i współ dzia ła nia 
z de cy den ta mi na po zio mie kra jo wym i eu ro pej skim. 

 
Prowadzący: prof. Teofil Jesionowski, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni 

Technicznych (KRPUT), lider Uniwersytetu Europejskiego EUNICE 
 

Zaproszeni mówcy: 
r Prof. Rafał Witkowski, prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, konsorcjum EPICUR 
r Dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ, dyrektorka Centrum Współpracy Międzynarodowej, 

Politechnika Łódzka; konsorcjum ECIU 
r Prof. Tadeusz Uhl, dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych Akademii Górniczo-Hutniczej; 

koordynator konsorcjum UNIVERSEH 
r Prof. Stanisław Kistryn, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. konsorcjum UNA 

Europa 
r Dr Paweł Poszytek, Dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu 

Solidarności (FRSE) 
 

Dyskusja 
 
11:00-11:15 Wystąpienie promocyjne 
 

r Beata Świtek, Menedżer ds. Kluczowych Klientów, Pearson Central Europe 
 
11:15 - 11:45 coffee break 



 
11:45-13:00 SESJA PLENARNA V 
 

Umiędzynarodowienie 2022 „day by day” – problemy, sprawozdania, komunikaty  
Pod czas se sji zo sta ną za pre zen to wa ne no we ini cja ty wy i dzia ła nia pro wa dzo ne przez in sty tu cje pu -
blicz ne i or ga ni za cje non -pro fit wspie ra ją ce umię dzy na ro do wie nie pol skie go szkol nic twa wyż sze go. 

 
Prowadząca: dr Bianka Siwińska, prezeska Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” 

 
Zaproszeni: 
r Dr Wojciech Marchwica, prof. UJ: – Raport o Polakach studiujących za granicą 
r Dr Monika Poboży, dyrektor, Departament Współpracy Międzynarodowej MEiN 
r Julia Łysik, koordynatorka programu „Study in Poland” 
r Jarosław Olszewski, przewodniczacy Krajowej Reprezentacji Doktorantów: - Mobilność słuchaczy 

szkół doktorskich 
r Marta Foryś, przewodnicząca IROs Forum 

 
13:00 - 13:10 Wystąpienie specjalne: Zaproszenie na konferencję „Studenci zagraniczni w Polsce 2023” 
 

r Prof. Marcin Moniuszko, prorektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 
 
13:10 - 13:20 SESJA KOŃCOWA 
 

Wyzwania internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce 
r prof. Jerzy Lis 
r Waldemar Siwiński 

 
13:20-14:20 Farewell lunch
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Wojciech Murdzek 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji  

i Nauki, pełnomocnik rządu do spraw reformy 
funkcjonowania instytutów badawczych

Ab sol went ka Uni wer sy te tu Ślą skie go (stu dia sla wi stycz -
ne, dok to rat w dzie dzi nie na uk hu ma ni stycz nych). Peł ni ła 

funk cję Peł no moc ni ka Rek to ra ds. Pro ce su Bo loń skie go i po. Pro dzie ka na ds. Na uki 
na Wy dzia le Hu ma ni stycz no -Spo łecz nym tej że uczel ni. W la tach 2016–2020 pra co wa ła 
ja ko wy kła dow ca na Uni wer sy te cie Fran cisz ka i Ka ro la w Gra zu.

Agnieszka Będkowska-Kopczyk 
Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy 
Międzynarodowej, Akademia Techniczno- 
-Humanistyczna w Bielsku-Białej 

Spe cja li sta z za kre su geo de zji sa te li tar nej, ini cja tor i ko or dy -
na tor pro jek tów ba daw czych o za się gu mię dzy na ro do wym.. 

Au tor lub współ au tor ok. 90 ory gi nal nych prac twór czych. Eks pert oce nia ją cy kra jo we pro -
jek ty ba daw cze w pa ne lach Na ro do we go Cen trum Na uki oraz mię dzy na ro do we pro jek ty 
H20 20 dla Eu ro pej skiej Ra dy ds. Ba dań Na uko wych oraz Eu ro pej skiej Agen cji GNSS.

Prof. Jarosław Bosy 
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego  
we Wrocławiu 

Człon ki ni Za rzą du Sto wa rzy sze nia PR i Pro mo cji Uczel ni 
Pol skich „PRom”. Gwiaz da Mar ke tin gu 2021. Pra co wa ła w urzę -

dzie mar szał kow skim wo j. dol no ślą skie go. Sty pen dyst ka Fun da cji Ro ber ta 
Bosch’a dla przy szłych kadr kie row ni czych oraz Mię dzy na ro do we go Sty pen dium Par la men tar -
ne go Bun de sta gu. Ab sol went ka Uni wer sy te tu Opol skie go, licz nych kur sów i szko leń.

Paulina Boroń-Kacperek 
Dyrektor Biura Rekrutacji, 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu  

Ab sol went ka tej uczel ni (wów czas AE we Wro cła wiu). Ba -
da nia, któ re przy nio sły jej dok to rat i ha bi li ta cję do ty czy ły ewo lu -

cji po li ty ki eko no micz nej Da le kie go Wscho du (Ko rei Płd. i Ja po nii). Pro wa dzi ła też ba da nia 
nad roz wo jem re gio nal nym w UE na przy kła dzie Dol ne go Ślą ska. Pro wa dzi ła wy kła dy na za -
gra nicz nych uczel niach, m.in. w Szwaj ca rii, Ja po nii, Au stra lii, Es to nii, Wlk. Bry ta nii oraz w USA.

Prof. Bogusława Drelich-Skulska 
Prorektor ds. akredytacji i współpracy 
międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczy 
we Wrocławiu

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Inżynier elektronik, 
wieloletni prezydent Świdnicy, poseł na Sejm VIII i IX kadencji. 5 grudnia 2019 r. 
powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, był nim do 
16 kwietnia 2020 r. Od 16 kwietnia do 19 października 2020 r. pełnił funkcję 
ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Zasiadał w Radzie Sieci Badawczej 
Łukasiewicz.

Pol ski che mik, in ży nier, od 2013 prof. dr hab. na uk che -
micz nych, czło nek ko re spon dent PAN. Au tor po nad 300 pu -

bli ka cji in dek so wa nych przez Thom son Reu ters JCR. Współ twór ca 
po nad 45 pa ten tów i zgło szeń pa ten to wych. W 2016 zo stał pro rek to rem Po li tech ni ki Po znań -
skiej ds. edu ka cji usta wicz nej ka den cji 2016-2020, a na stęp nie wy bra ny na rek to ra tej uczel ni.  

Prof. Teofil Jesionowski  
Rektor, Politechnika Poznańska, 
przewodniczący (KRPUT)

Ukoń czył z wy róż nie niem stu dia na Wy dzia le Me cha nicz -
nym PŁ w 1987 r. W 1998 r. obro nił roz pra wę dok tor ską 

na Wydz. Me cha nicz nym PŁ. No mi na cję pro fe sor ską uzy skał w 2014. 
W 2006-2012 pro fe sor wi zy tu ją cy w Co ven try Uni ver si ty, a od 2009 Exter nal Exa mi ner 
w Cran field Uni ver si ty. Wy gła szał wy kła dy w Im pe rial Col le ge Lon don, Uni we sy te cie w Li ber -
cu, w Gan da wie i Uni wer sy te cie w Le eds. Spe cja li zu je się w bu do wie i eks lo ata cji ma szyn.

Prof. Krzysztof Jóźwik 
Rektor, Politechnika Łódzka

Kie row nik Dzia łu Współ pra cy z Za gra ni cą, Aka de mia  
Gór ni czo -Hut ni cza w Kra ko wie. Ab sol went ka Wy dzia łu Za rza -

dza nia AGH. Czło nek i współ za ło ży ciel Pol skie go Sto wa rzy sze nia Fun dra isin gu, za ło ży ciel Kra -
kow Uni ver si ties Ne twork. Sty pen dyst ka Fun da cji Ko ściusz kow skiej w Swar th mo re Col le ge, 
Co lum bia Uni ver si ty i Penn Sta te Uni ver si ty (2003) oraz In ter na tio nal Vi si tor Le ader ship Pro -
gram. Eks pert w dzie dzi nie współ pra cy z Wiet na mem. 

Marta Foryś  
Przewodnicząca IROs Forum  

Pro fe sor na uk hu ma ni stycz nych (2015), li te ra tu ro -
znaw czy ni, po lo nist ka, tłu macz ka. Współ au tor ka pod ręcz -

ni ków aka de mic kich i szkol nych. Spe cja li zu je się w hi sto rii 
li te ra tu ry, li te ra tu rze współ cze snej i teo rii li te ra tu ry. Na pi sa ła po nad 100 ar ty ku łów na -
uko wych, któ re uka za ły się w cza so pi smach i to mach zbio ro wych w Pol sce i za gra ni cą. 
Pra cu je też w ju ry trzech kon kur sów li te rac kich. 

Prof. Bogumiła Kaniewska 
Rektor, Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
 

GOŚĆ HONOROWY

MÓWCY
w kolejności alfabetycznej



Fi zyk ją dro wy (stu dia ma gi ster skie ukoń czył na UJ 
w 1984 r.), pro fe sor w Za kła dzie Fi zy ki Ją dro wej Uni wer -

sy te tu Ja giel loń skie go. Na Al ma Ma ter peł ni funk cje peł no moc ni -
ka rek to ra UJ ds. współ pra cy w ra mach Una Eu ro pa oraz prze wod ni czą ce go ze spo łu 
ko or dy nu ją ce go Ini cja ty wę Do sko na ło ści – Uni wer sy tet Ba daw czy. W la tach 2012-2020 
pro rek tor UJ ds. ba dań na uko wych i fun du szy struk tu ral nych. 

Ab sol went Wyż szej Szko ły In for ma ty ki i Za rzą dza nia w Rze -
szo wie oraz ALK w War sza wie. Wy kła dow ca UMCS w Lu bli -

nie. Więk szość ka rie ry za wo do wej zwią za ny z Pol ską Gru pą Ener ge tycz ną, 
gdzie mię dzy in ny mi za rzą dzał pro jek ta mi in for ma tycz ny mi. W Urzę dzie Mia sta Lu blin zaj mo -
wał się roz wo jem ob sza ru Smart Ci ty. Wcze śniej sza ka rie ra zwią za na z ko mu ni ka cją i me dia mi. 
W As se co do ra dza głów nie w ob sza rach zwią za nych z edu ka cją, HR oraz di gi ta li za cją. 

Sebastian Kawałko 
Asseco Data System 

Prof. Stanisław Kistryn 
Pełnomocnik Rektora UJ ds. sieci Una 
Europa, Uniwersytet Jagielloński

Ab sol went i wie lo let ni pra cow nik Wy dzia łu Elek tro ni ki 
Po li tech ni ki War szaw skiej. Sty pen dy sta Rzą du Ja poń skie go 

(1992-94, Ni hon Uni ver si ty, To kio), spe cja li sta w dzie dzi nie opto -
elek tro ni ki świa tło wo do wej. Ja ko Dy rek tor KPK do Pro gra mu Ho ry zont 2020 w In sty tu cie 
Pod sta wo wych Pro ble mów Tech ni ki PAN (2014-2020), dzia łał ak tyw nie na rzecz zin te gro -
wa nia śro do wi ska i zwięk sze nia udzia łu Pol ski w Ho ry zon cie 2020 i Ho ry zon cie Eu ro pa.  

Dr Zygmunt Krasiński 
Doradca strategiczny Dyrektora NCBR, prezes 
Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych 
Technologii 

Z uczelnią związany od roku 1973, kiedy rozpoczął studia 
na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Od 1978 pracuje 

w AGH. Przez 10 lat kierował Katedrą Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych 
WIMiC AGH. Cztery kadencje pełnił funkcję prodziekana, a następnie dziekana WIMiC. Trzy 
kadencje był Prorektorem ds. Współpracy. Od 2020 r. pełni urząd Rektora AGH. W swoich 
badaniach prof. Jerzy Lis specjalizuje się w inżynierii materiałowej oraz technologii chemicznej. 

Prof. Jerzy Lis 
Przewodniczący Komisji do spraw Współpracy 
Międzynarodowej KRASP, rektor Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie 

Ab sol went ka lin gwi sty ki sto so wa nej i ko mu ni ka cji mię -
dzy kul tu ro wej (j. an giel ski i fran cu ski) Pań stwo we go Uni -

wer sy te tu Lin gwi stycz ne go w Niż nym No wo gro dzie (Ro sja), 
a tak że stu diów po dy plo mo wych „Za rzą dza nie i Mar ke ting” na ALK oraz „Za rzą dza nie pro -
jek ta mi: me to dy ki, prak ty ka, tech ni ki, na rzę dzia” na PW. Te mat umię dzy na ro do wie nia szkol -
nic twa wyż sze go zgłę bia od 2011 ro ku, a od 2013 ro ku jest zwią za na z Fun da cją Edu ka cyj ną 
„Per spek ty wy”, gdzie ko or dy nu je licz ne pro jek ty mię dzy na ro do we.  

Julia Łysik 
Koordynatorka „Study in Poland” 

Spe cja list ka PR w Biu rze Pra so wym SGGW. Od po wie -
dzial na za kre owa nie wi ze run ku uczel ni i współ pra cę 

z me dia mi. Z wy kształ ce nia so cjo loż ka ze spe cja li za cją ko mu ni -
ka cja, sta le pod no si swo je kom pe ten cje za wo do we i za in te re so wa nia na uko we – obec -
nie koń czy stu dia po dy plo mo we z ob sza ru No wo cze snej ko mu ni ka cji mar ke tin go wej 
na Uni wer sy te cie SWPS. 

Anna Kiryjow-Radzka 
Prezeska Stowarzyszenia PR i Promocji 
Uczelni Polskich „PRom”

Wy kształ ce nie w dzie dzi nie fi lo lo gii pol skiej, jak i mu zy ko -
lo gii. Od 1983 wy kła dow ca w In sty tu cie Mu zy ko lo gii UJ. Wie -

lo krot ny vi si ting pro fes sor do USA (Ro che ster, NY; Blo oming ton NJ) i na Ukra inę (Ki jów, 
Lwów). 2007-2009 był pro ject ma na ge rem w fir mie Sym po sium Cra co vien se, peł nił rów -
nież funk cję za stęp cy dy rek to ra w Na ro do wym In sty tu cie Fry de ry ka Cho pi na (2011-2017). 
Od 2008 ro ku współ pra cu je z Fun da cją Edu ka cyj ną „Per spek ty wy”. 

Dr Wojciech Marchwica 
Prof. UJ, koordynator Audytu 
Rankingowego Uczelni, wykładowca UJ
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Od po wie dzial ny m.in. za bu do wa nie mar ki i re pu ta cji 
uczel ni za gra ni cą, a tak że pro wa dze nie an glo ję zycz nej stro ny 

www oraz me diów spo łecz no ścio wych. Współ twór ca pre sti żo we go pro gra mu Szkół Let -
nich skie ro wa nych do stu den tów z USA. Ab sol went In for ma ty ki ze spe cja li za cją  
Za rzą dza nie Pro jek ta mi Pol sko -Ja poń skiej Aka de mii Tech nik Kom pu te ro wych, w któ rej 
przez kil ka lat współ two rzył no wą stra te gię za gra nicz nej pro mo cji stu dio wa nia w PJATK. 

Maciej Krzyczkowski 
Kierownik Działu Współpracy i Promocji 
Międzynarodowej, Collegium Civitas 



Od 2016 pro rek tor ds. na uki i roz wo ju Uni wer sy te tu Me -
dycz ne go w Bia łym sto ku. Kie row nik pro jek tu ba daw cze go 

nad zi den ty fi ko wa niem wa rian tu ge ne tycz ne go, któ ry pre dys po -
nu je do cięż kie go prze bie gu COVID-19. Wi ce prze wod ni czą cy bia ło stoc kie -

go od dzia łu Pol skie go To wa rzy stwa Im mu no lo gii Do świad czal nej i Kli nicz nej, czło nek za rzą du 
sek cji im mu no lo gii kli nicz nej Pol skie go To wa rzy stwa Aler go lo gicz ne go. 

prof. Marcin Moniuszko 
Prorektor ds. nauki i rozwoju, 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

W la tach 2012-2016 pro rek tor UW ds. ba dań na uko -
wych i współ pra cy. Wy kła dał na uczel niach we Fran cji,  

Wlk. Bry ta nii, USA, Ro sji, Chi nach, Ko rei i RPA. Stu diował 
na Wy dzia le Han dlu Za gra nicz ne go w Szko le Głów nej Pla no wa nia 

i Sta ty sty ki, na Uni ver si ty of Il li no is at Urba na – Cham pa ign, Uni wer sy te cie w Exe ter, w An -
twer pii oraz na Free Uni ver si ty of Ber lin. W 2002 ro ku uzy skał ty tuł pro fe so ra na uk eko no -
micz nych. Od 2018 ro ku kie ru je Aka de mic kim Związ kiem Spor to wym. 

Prof. Alojzy Nowak 
Rektor, Uniwersytet Warszawski

Ab sol went Mię dzy wy dzia ło we go Stu dium Bio tech -
no lo gii, a od 2016 ro ku dok to rant na Wy dzia le Me dy -

cy ny We te ry na ryj nej SGGW. Pra cu je ja ko asy stent 
na uko wo -dy dak tycz ny w Ka te drze Cho rób Du żych Zwie rząt SGGW. Od 2021 stoi 
na cze le War szaw skie go Po ro zu mie nia Dok to ran tów.  

Jarosław Olszewski 
Przewodniczący, Krajowa  
Reprezentacja Doktorantów 

Ba dacz ka i na uczy ciel aka de mic ki Po li tech ni ki Łódz kiej. 
Peł no moc nik rek to ra PŁ ds. in ter na cjo na li za cji oraz Uczel -

nia ne go Ko or dy na to ra Pro gra mu Era smus+. Ko or dy nu je licz ne 
pro jek ty w za kre sie sze ro ko po ję tej in ter na cjo na li za cji – umo wy o po dwój nych dy plo mach, 
pro jek ty part nerstw mię dzy na ro do wych, akre dy ta cje i ran kin gi mię dzy na ro do we , pro gra -
mo we i in sty tu cjo nal ne, pro jek ty mo bil no ścio we dla stu den tów i ka dry aka de mic kiej. 

Prof. Dorota Piotrowska 
Dyrektor Centrum Współpracy 
Międzynarodowej, Politechnika Łódzka 

Spe cja li sta w za kre sie au to ma ty ki prze my sło wej, kom pu -
te ro wych sys te mów ste ro wa nia, cy fro we go prze twa rza nia 

sy gna łów. Zwią za ny z uczelnią od 1999 . W 2016 ro ku wy bra ny 
na funk cję Vi ce -Pre si dent for Pro fes sio nal Re la tions in sty tu tu na uko we go In ter na tio nal In sti tu -
te of Aco ustics and Vi bra tion (IIAV) zrze sza ją ce go człon ków z 70 kra jów. Wi ce prze wod ni czą -
cy Ko mi te tu Po li ty ki Na uko wej MEiN.

Prof. Marek Pawełczyk 
Prorektor ds. nauki i rozwoju,  
Politechnika Śląska 

Pro fe sor na uk tech nicz nych (2007), rek tor Po li tech ni ki 
Ślą skiej od 2016. Zwią za ny z uczel nią od 1987. Od 2020 

ro ku prze wod ni czą cy KRASP. Jest autorem po nad 180 pu bli ka -
cji w cza so pi smach na uko wych i ma te ria łach kon fe ren cyj nych. Współ au tor 18 pa ten tów, 
któ re do ty czą: dy na mi ki ma szyn, me cha tro ni ki oraz pro jek to wa nia po jaz dów woj sko wych. 

Prof. Arkadiusz Mężyk 
Przewodniczący KRASP, rektor 
Politechniki Śląskiej 

MÓWCY
w kolejności alfabetycznej

Teo re tyk i prak tyk za rzą dza nia i mar ke tin gu, pro fe sor 
w ALK. Spe cja li zu je się w te ma ty ce wpły wu no wo cze snych 

tech no lo gii na mar ke ting i za rzą dza nie or ga ni za cją, a w szcze gól no ści: wir tu ali za cją, in no -
wa cja mi w mar ke tin gu (e -mar ke ting), no wą go spo dar ką oraz e -biz ne sem. Wie lo krot nie na -
gra dza ny za osią gnię cia pu bli ka cyj ne i na uko we. Jest autorem kil ka dzie sięciu an glo - 
i pol sko ję zycz nych ar ty ku łów na uko wych i po pu lar no nau ko wych do ty czą cych za rzą dza nia 
w no wej go spo dar ce, w szcze gól no ści mar ke tin gu oraz e -biz ne su. 

Prof. Grzegorz Mazurek 
Rektor, Akademia Leona Koźmińskiego 
w Warszawie 
 

Le karz we te ry na rii, tok sy ko log. Stu dio wa ła w Tierärztli che 
Hoch schu le w Ha no we rze, w Niem czech, a na stęp nie współ -

pra cu jąc ze szwaj car skim Re se arch In sti tu te of Or ga nic Agri cul tu re, w Frick 
i Fre ie Uni ver sität, w Ber li nie, a tak że współ kie ru jąc gru pą GA ne twor king gro up on Me di ci nal 
Plants and Na tu ral Pro ducts in Ani mal He al th ca re and Ve te ri na ry Me di ci ne. 

Dr hab. Marta Mendel 
Prorektor ds. współpracy 
międzynarodowej, Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
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Dok tor po li to lo gii, dzien ni kar ka, ba dacz ka i ini cja tor ka kam -
pa nii spo łecz nych. Re dak tor na czel na ma ga zy nu edu ka cyj ne -

go „Per spek ty wy” i ko re spon dent ka „Uni ver si ty World News”. 
Ini cja tor ka kam pa nii spo łecz nej „Dziew czy ny na po li tech ni ki” i in nych. Eks pert ka Ban ku Świa to -
we go w Azji Cen tral nej. Stu dio wa ła na Uni wer sy te cie War szaw skim, na Hum boldt Uni ve ristät 
w Ber li nie i Co lum bia Uni ver si ty w No wym Jor ku, ba da nia pro wa dzi ła w NIFU-STEP w Oslo. 

Dr Bianka Siwińska 
Prezeska Fundacji Edukacyjnej 
„Perspektywy” 
 

Pro fe sor na uk che micz nych (2010). W la tach 2016-2020 
pro rek to r ds. na uki i współ pra cy z za gra ni cą UG. Pierw szy dy -

rek tor Związ ku Uczel ni w Gdań sku im. Da nie la Fah ren he ita. Je go za -
in te re so wa nia na uko we obej mu ją ba da nia me cha ni zmów roz prze strze nia nia i prze mian 
che micz nych za nie czysz czeń śro do wi ska oraz me to dy ich ana li zy. Opu bli ko wał po nad 260 
ory gi nal nych i prze glą do wych prac na uko wych w cza so pi smach z li sty fi la del fij skiej.  

Prof. Piotr Stepnowski 
Rektor, Uniwersytet Gdański  

Z wy kształ ce nia so cjo log, w la tach 2011-2018 dy rek -
tor De par ta men tu Spraw Spo łecz nych UMW, od li sto pa -

da 2018 r. pre zy dent Wro cła wia. W la tach 2007-2011 peł nił funk cję 
dy rek to ra Miej skie go Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej we Wro cła wiu. Od 2011 r. był dy -
rek to rem De par ta men tu Spraw Spo łecz nych. W 2015 r. uczest ni czył w two rze niu 
w Urzę dzie Miej skim Biu ra Par ty cy pa cji Spo łecz nej.

Jacek Sutryk 
Prezydent Wrocławia 

Lek tor, póź niej me to dyk w jed nej ze zna nych szkół ję zy -
ko wych w Zie lo nej Gó rze. Od 2013 zwią za na z Pe ar son 

Cen tral Eu ro pe, gdzie roz po czę ła pra cę ja ko ELT Con sul tant, 
a obec nie zaj mu je sta no wi sko Me ne dże ra ds. Klu czo wych Klien tów, nad zo ru jąc pra cę ze -
spo łu do rad ców, pra cu ją cych na te re nie ca łej Pol ski. Jej głów nym ce lem jest wspar cie na -
uczy cie li z róż nych sek to rów edu ka cji we wdra ża niu no wych roz wią zań tech no lo gicz nych.

Beata Świtek  
Menedżer ds. Kluczowych Klientów,  
Pearson Central Europe  
 

Dok tor na uk hi sto rycz nych Uni wer sy te tu Wro cław skie go. 
W Urzę dzie Miej skim Wro cła wia pra cu je od kil ku na stu lat, przez 

ostat nie kil ka lat z suk ce sa mi zaj mo wał się par ty cy pa cją i kwe stia mi zwią za ny mi ze spo łe czeń -
stwem oby wa tel skim. W 2013 r. prze pro wa dził pi lo taż Wro cław skie go Bu dże tu Oby wa tel -
skie go. Ostat nio peł nił funk cję dy rek to ra Biu ra ds. Par ty cy pa cji Spo łecz nej.

Bartłomiej Świerczewski 
Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, 
Urząd Miejski Wrocławia 
 

Wi ce pre zy dent IREG Ob se rva to ry. Ini cja tor przed się wzięć 
na rzecz ja ko ści szkol nic twa – m.in. pro fe sjo nal nych ran kin gów 

oraz pro gra mu pro mo cji mię dzy na ro do wej „Stu dy in Po land” pro wa dzo ne go przez Kon fe ren -
cję Rek to rów Aka de mic kich Szkół Pol skich (KRASP) i Fun da cję Edu ka cyj ną „Per spek ty wy”. Au tor 
licz nych tek stów na te mat edu ka cji i na uki, w tym książ ki o ka ta stro fie w Czar no by lu. Ab sol went 
Wy dzia łu Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej, ukoń czył po dy plo mo we stu dia dy plo ma tycz ne.

Waldemar Siwiński  
Założyciel Fundacji Edukacyjnej “Perspektywy” 

Dok tor na uk hu ma ni stycz nych w za kre sie na uk o po li ty ce 
(2008), po li to log (ab sol went ka In sty tu tu Na uk Po li tycz nych, Wy -

dział Dzien ni kar stwa i Na uk Po li tycz nych UW), praw nik (ab sol went ka Wy dzia łu Pra wa i Ad -
mi ni stra cji UW), sty pen dyst ka Wol ne go Uni wer sy te tu w Bruk se li (2003), Uni wer sy te tu 
w Kon stan cji (2005) oraz Uni wer sy te tu w Mo gun cji (2008). W latach 2016-2017 czło nek Pol -
skiej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej.

Dr Monika Poboży 
Dyrektor Departamentu Współpracy 
Międzynarodowej, MEiN

Ab sol went fi lo lo gii an giel skiej UW, dr na uk hu ma ni stycz -
nych o spe cjal no ści ję zy ko znaw stwo (2007). Wie lo let ni czło -

nek ję zy ko wych grup do rad czych i kon sul ta cyj nych przy Ko mi sji 
Eu ro pej skiej i Mi ni ster stwie Edu ka cji Na ro do wej. Od ma ja 2016 ro ku jest dy rek to rem ge ne ral -
nym FRSE – Na ro do wej Agen cji Pro gra mu Era smus+ i Eu ro pej skie go Kor pu su So li dar no ści.

Dr Paweł Poszytek 
Dyrektor Narodowej Agencji Programu 
Erasmus+ i Europejskiego Korpusu 
Solidarności (FRSE)



W la tach 2003-2019 do rad ca ds. na uki, tech no lo gii 
i szkol nic twa wyż sze go w Am ba sa dzie RP w Wa szyng -

to nie. Do jej obo wiąz ków na le ża ło ini cjo wa nie i uła twia nie 
współ pra cy mię dzy pol ski mi i ame ry kań ski mi in sty tu cja mi na uko wy mi i aka de mic ki mi. Za -
an ga żo wa na w pro mo wa nie pol skich uczel ni wyż szych i jed no stek na uko wych w USA. 
Z wy kształ ce nia jest fi zy kiem. Uzy ska ła dok to rat z za sto so wań na uk fi zycz nych w me dy -
cy nie na Uni wer sy te cie Ren nes 1 we Fran cji i na Uni wer sy te cie Gdań skim. 
 

Dr Grażyna Żebrowska 
Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany 
Akademickiej NAWA

Ab sol went ka Uni wer sy te tu Rol ni cze go w Kra ko wie. 
Od 2012 ro ku zwią za na z UJ, gdzie kie ru je Dzia łem Współ -

pra cy Mię dzy na ro do wej, ko or dy nu je współ pra cę mię dzy na ro do wą i part -
ner stwa na po zio mie uczel ni z za gra nicz ny mi uczel nia mi i in sty tu cja mi ba daw czy mi. Za rzą dza 
pro gra ma mi wy mia ny bi la te ral nej oraz mo bil no ścią pra cow ni ków i stu den tów, przyj mo wa -
niem go ści za gra nicz nych, spra woz da nia mi do ty czą cy mi współ pra cy mię dzy na ro do wej i in. 

Dr Izabela Zawiska 
Kierownik Działu Współpracy 
Międzynarodowej, Uniwersytet Jagielloński 

MÓWCY
w kolejności alfabetycznej

Od ukoń cze nia Wy dzia łu Bio lo gii UW za an ga żo wa na w re -
ali za cję pro gra mów eu ro pej skich zwią za nych z edu ka cją i ba da -

nia mi na uko wy mi TEMPUS, ERASMUS, Pro gra my Ra mo we ds. ba dań i in no wa cji. Przez 9 
lat peł ni ła funk cję za stęp cy dy rek to ra Pro gra mów Ba daw czych UE w In sty tu cie Pod sta -
wo wych Pro ble mów Tech ni ki PAN. Za ło ży ciel ka i ko or dy na tor ka pol skiej sie ci Cen trów 
In for ma cji dla Na ukow ców EURAXESS. 

Anna Wiśniewska 
Dyrektor Biura Współpracy, Narodowa 
Agencja Wymiany Akademickiej

Hi sto ryk, dr hab. na uk hu ma ni stycz nych, współ twór ca kie -
run ku Li be ral Arts and Scien ces przy Wy dzia le Hi sto rii UAM. 

W la tach 2011-2020 dy rek tor uni wer sy tec kie go Cen trum Edu ka cji Mię dzy na ro do wej 
(AMU-PIE). Za an ga żo wa ny we włą cze nie UAM do Kon sor cjum uni wer sy te tów EPICUR. 
Od 2020 pro rek tor ds. współ pra cy mię dzy na ro do wej. Pro mu je ideę mi cro cre den tials. 
Po li glo ta (an giel ski, li tew ski, wło ski, ro syj ski, nie miec ki).

Prof. Rafał Witkowski 
Prorektor ds. współpracy 
międzynarodowej, Uniwersytet  
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Pro fe sor na uk fi zycz nych (2009). Pra co wał w Na tio nal 
Re se arch Co un cil of Ca na da, na Uni ver si ty of Ten nes see 

i na Uni ver si ty of Cam brid ge (sty pen dy sta Ma rie Cu rie). Jest 
człon kiem Aca de mia Eu ro pa ea oraz Pol skiej Aka de mii Na uk. Głów ne ob sza ry ba dań to fi -
zy ka teo re tycz na i ob li cze nio wa cia ła sta łe go. Jest lau re atem głów nej Na gro dy MNiSW 
za wy bit ne osią gnię cie na uko we w ka te go rii ba dań pod sta wo wych (2011 r.), a tak że m.in. 
na gro dy Ame ri can Phy si cal So cie ty Out stan ding Re fe ree (2013 r.), i wie lu in nych.

Prof. Arkadiusz Wójs 
Rektor, Politechnika Wrocławska 
 

Lau re at kon kur su Gwiaz dy Umię dzy na ro do wie nia 2019 
w ka te go rii „Gwiaz da Mar ke tin gu / Mar ke ting Star”. By ły czło nek 

za rzą du Sto wa rzy sze nia PR i Pro mo cji Uczel ni Pol skich PROM ds. in ter na cjo na li za cji – pierw -
szy w bli sko 20-let niej hi sto rii Sto wa rzy sze nia czło nek za rzą du z za gra ni cy. Współ twór ca 
pro jek tu dla ob co kra jow ców – Po land Now. Łą czy no we tech no lo gie z do bry mi prak ty ka -
mi mar ke tin gu, two rzy no wo cze sny wi ze ru nek ma rek, za któ re od po wia da. 

Oleksandr Zakharczuk 
Strateg ds. mediów społecznościowych, 
kurator treści cyfrowych, Narodowa Agencja 
Wymiany Akademickiej

Kie row nik Ka te dry i Kli ni ki Oto la ryn go lo gii, Chi rur gii Gło -
wy i Szyi w Uni wer sy tec kim Szpi ta lu Kli nicz nym we Wro cła wiu. 

Le karz oto la ryn go log, spe cja li zu je się w dia gno sty ce oraz le cze niu cho rych 
na no wo two ry gło wy i szyi. Kon sul tant wo je wódz ki w dzie dzi nie oto ry no la ryn go lo gii dla wo -
je wódz twa dol no ślą skie go. Prze wod ni czą cy elekt na la ta 2020-2024 Pol skie go To wa rzy stwa 
Oto la ryn go lo gów Chi rur gów Gło wy i Szyi.

Prof. Tomasz Zatoński 
Prorektor ds. budowania relacji i współpracy  
z otoczeniem, Uniwersytet Medyczny  
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

Ko or dy na tor kon sor cjum UNIVERSEH. Jest ini cja to rem 
in ter dy scy pli nar ne go kształ ce nia opar te go na pro jek tach 

w za kre sie me cha tro ni ki oraz jed nym z twór ców kie run ku kształ -
ce nia Me cha tro ni kaJa ko pierw szy Po lak zo stał po wo ła ny do udzia łu w pra cach Gru py Wy so -
kie go Po zio mu (High Le vel Gro up) w za kre sie Klu czo wych Tech no lo gii (KTE – Key Ena bling 
Tech no lo gies), któ ra dzia ła przy Ko mi sji Eu ro pej skiej. 

Prof. Tadeusz Uhl 
Dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych, 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 
 



Raport na temat najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce  
przygotowany przez Instytut Monitorowania Mediów (IMM)  

potwierdza rosnącą pozycję Perspektyw. Jesteśmy na 15. miejscu  
w rankingu głównym obejmującym wszystkie media w Polsce  

– stacje tv, radio, prasę i portale internetowe.  
Mamy też siódme miejsce wśród tytułów prasowych i pierwsze wśród 

miesięczników i dwumiesięczników!

Perspektywy  

wśród
NAJBARDZIEJ  

opiniotwórczych 
mediów w Polsce!

15. 

Peł ny ra port: www.imm.com.pl

Najbardziej opiniotwórcze polskie mediaNajbardziej opiniotwórcze miesięczniki i dwumiesięczniki



LAUREACI 2022 
 
DISTINGUISHED STAR  
– NAGRODA SPECJALNA 
Prof. LAURITZ B. HOLM-NIELSEN,  
były rektor Uniwersytetu Aarhus 
Przewodniczący panelu ekspertów IDUB 
 
MANAGEMENT STAR 
Dr hab. RAFAŁ WITKOWSKI, prof. UAM 
Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
 
RESEARCH STAR 
Prof. dr hab. ŁUKASZ SUŁKOWSKI 
Kierownik Katedry Zarządzania Instytucjami 
Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Jagielloński 
 
TEACHING STAR 
Prof. dr hab. Inż. JANUSZ SZMYD 
Koordynator ds. współpracy z Japonią,  
Akademia Górniczo-Hutnicza 
 
PUBLIC DIPLOMACY STAR 
Dr MARIUSZ SAGAN, dyrektor Wydziału 
Strategii i Przedsiębiorczości, 
Urząd Miasta Lublin / Szkoła Główna Handlowa 
 
MARKETING STAR 
LILIANA LATO 
Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą, 
Uniwersytet Łódzki 
 
RISING STAR 
MONIKA WYSOCKA, pełnomocniczka  
ds. wymian międzynarodowych 
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyn

SYLWETKI LAUREATÓW  

gwiazdyinternacjonalizacji.pl



NAJLEPSI STUDENCI 
ZAGRANICZNI W POLSCE 
2022 
 
STUDIA LICENCJACKIE  
KAREN NYAKATO KYABEGA  
z Tanzanii, Uniwersytet Warszawski 
 
STUDIA MAGISTERSKIE 
MAKSYM SHCHERBYUK 
z Ukrainy, Uniwersytet Śląski w Katowicach 
 
STUDIA DOKTORANCKIE  
PELIYAGODAGE CHATHURA  
DINETH PERERA 
ze Sri Lanki, Uniwersytet Przyrodniczy  
we Wrocławiu 
 
NAGRODA SPECJALNA  
YIYU CHEN  
z Chin, Uniwersytet Jagielloński

 W NAJNOWSZYM NUMERZE:

studyinpoland.pl/interstudent

iNTERSTUDENT
2022
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SUMMIT 
GOES: 
HYBRID 

2 days offline + online full of knowledge,  
fresh ideas, meetings with great people, job 

opportunities and deep networking. 
 GREEN  

We care about our Planet.  
The summit 2022 will be carbon neutral! 

 BOLD  
Together, let's write a new story  

for a sustainable future!

Green 
technologies

Tech&Arts

Machine LearningData Science

Human-Machine 
Interactions

HOT
2022

TOPICS

Applied AI FinTech

Blockchain

Sustainable Technologies  
for the world

Cybersecurity 

Industry 4.0

GameDev

E-Sport

The most awaited event 

to Warsaw!
this year COMES BACK





stu dy in po land.pl/kon fe ren cja2022

XV Konferencja 
Studenci zagraniczni w Polsce 2022

PATRONAT HONOROWY

ORGANIZATORZY

PATRONI i PARTNERZY


