
Internationalisation
 

Stars

Nagroda dla osób tworzących 
umiędzynarodowienie szkół

 
wyższych



Kapituła

Proponowany skład Kapituły
 

nagrody Gwiazdy Internacjonalizacji: 

Przedstawiciel KRASP
Przedstawiciel MNiSW
Przedstawiciel RGNiSW
Przedstawiciel FRSE
Przedstawiciel NAWA
Przedstawiciel Horyzont 2020
Przedstawiciel IROS Forum
Przedstawiciel PSRP
Przedstawiciel KRD
Przedstawiciel PRom
Przedstawiciel ESN Polska
Przedstawiciel Fundacji Edukacyjnej Perspektywy 
Laureaci poprzednich edycji nagrody.



Kategorie

Proponowane kategorie Nagrody:

1.Management Star

2.Teaching
 

Star

3.Rising
 

Star

4.Research
 

Star

5.Distinguished
 

Star



Kategorie

1.
 

Management Star /Gwiazda Zarządzanie /

Nagroda skierowana do władz rektorskich (z wyłączeniem 
Rektorów uczelni wyższych) oraz kadry zarządzającej uczelni 
wyższych. Nagroda w tej kategorii przyznana będzie osobie, która: 

•Tworzy i realizuje strategię
 

internacjonalizacji na uczelni wyższej
•Tworzy i wspiera międzynarodowe programy studiów oraz 
projekty badawcze
•Wspiera

 
i kieruje

 
Internationalization at home 

•Rozwija międzykulturowy charakter kadry, studentów oraz
 

 
dydaktyki 



Kategorie

2.
 

Teaching
 

Star /Gwiazda Kształcenia /

Wyróżnienie to  przyznane będzie osobie będącej częścią
 

społeczności 
akademickiej włączoną

 
aktywnie w procesy dydaktyczne na uczelni 

wyższej. Nagrodę
 

w tej kategorii otrzyma osoba, która:

•Tworzy nowe formy kształcenia o charakterze międzynarodowym i 
międzykulturowym
•Poprzez swoje działania wspiera tworzenie partnerstw

 
i sojuszy

 
 

prowadzących do tworzenia innowacyjnych i międzynarodowych 
programów studiów 
•Rozwija i tworzy międzynarodowe formy kształcenie dla pracowników 
akademickich i administracyjnych uczelni 
•Wzbogaca istniejące już

 
formy kształcenia i ofertę

 
dydaktyczną

 
dodając 

jej charakteru międzynarodowego i międzykulturowego 



Kategorie

3. Internationalisation
 

Rising
 

Star /Wschodząca Gwiazda 
Umiędzynarodowienia / 

Nagroda w tej kategorii przyznawana jest pracownikom działów i biur współpracy z 
zagranicą, promocji i rekrutacji, oraz dziekanatów i innych jednostek administracji 
uczelni wyższej.  To wyróżnienie przyznawane osobie, która nie ma więcej niż

 
35 lat i 

której działania obiecująco rokują
 

na przyszłość. Nagroda w tej kategorii przyznana 
będzie osobie, która: 

•Realizuje promocję
 

i współpracę
 

zagraniczną
 

poprzez wyróżniające się
 

metody i 
innowacyjne narzędzia
•Tworzy nowe i udoskonala istniejące metody rekrutacji studentów zagranicznych 
•Używa wszystkich obecnych współczesnych form przekazu informacji, w tym social

 media, w celu promocji uczelni, pozyskiwania kandydatów oraz kontaktu ze 
studentami
•Tworzy i rozwija unikalne ścieżki współpracy międzynarodowej z partnerami: 
agencjami rekrutacyjnymi, uczelniami zagranicznymi, podmiotami zewnętrznymi 



Kategorie

4. Research
 

on Internationalization
 

Star /Gwiazda badań
 

nad 
internacjonalizacją

 
/

Nagroda ta skierowana jest do pracowników uczelni wyższych 
zajmujących się

 
badaniami nad internacjonalizacją. Nagrodę

 
w tej 

kategorii otrzyma osoba, która: 

•Prowadzi badania nad internacjonalizacją
 

w szkolnictwie wyższym
•Upowszechnia wyniki swoich badań

 
będące tym samym inspiracją

 
i 

pomocą
 

dla pracowników zajmujących się
 

umiędzynarodowieniem
•Tworzy nowe trendy i teorie związane z internacjonalizacją

 
uczelni 

wyższych
•Angażuje się

 
aktywnie w badania nad umiędzynarodowieniem nie 

tylko na arenie ogólnopolskiej, ale także europejskiej i światowej



Kategorie

Ko

5.
 

Distinguished
 

Star /Nagroda specjalna za całokształt zasług 
na rzecz umiędzynarodowienia/ 

Wyróżnienie to skierowane jest do pracowników uczelni, zarówno 
władz rektorskich i kadry zarządzającej, jak i pracowników 
administracji. Nominacje w tej kategorii będą

 
zgłaszane przez 

Kapitułę.  Nagrodę
 

w tej kategorii otrzyma osoba, która: 

•Zostawiła swój znaczący ślad na kartach internacjonalizacji 
szkolnictwa wyższego 
•Nie jest już

 
aktywna zawodowo

•Swoim doświadczeniem, działaniami i wiedzą
 

przez lata kształtowała 
i budowała umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego w Polsce



Zgłoszenia

Zgłoszenia

Zgłoszenia do nagród w poszczególnych kategoriach będą
 

poddane pod 

głosowanie Kapituły Konkursu złożonej z przedstawicieli Partnerów Nagrody.

Nominacje do nagrody mogą
 

zgłaszać: władze rektorskie i dziekańskie, 

pracownicy uczelnianych biur współpracy międzynarodowej, promocji i 

rekrutacji oraz nauczyciele akademiccy. 



Zgłoszenia

GALA Wręczenia

Konferencja „Studenci Zagraniczni w Polsce 2018”
29 stycznia

Gliwice







„Czas Internacjonalizacji III –
 

zarządzanie zmianą”

Red. dr Bianka Siwińska i prof. Grzegorz Mazurek

Premiera: styczeń
 

2018

ZAPRASZAMY do WSPÓŁPRACY!

b.siwinska@perspektywy.pl



Akademia Internacjonalizacji 
„Study

 
in

 
Poland”

I Zjazd –
 

5 grudnia 2017, Warszawa

„Strategia internacjonalizacji –
 

jak ją
 

dobrze napisać? oraz akredytacje 
międzynarodowe”

UWAGA: zniżka dla uczelni „Study
 

in
 

Poland”
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