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Znaczenie internacjonalizacji w działalności szkół wyższych w Polsce wzrosło 
po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej. Otworzyła się możliwość rea-
lizacji zbliżonego do Zachodu modelu kształcenia w systemie 3+2, rozliczania 
zajęć w systemie ECTS. W ciągu kilkunastu lat nastąpił wyraźny wzrost po-
ziomu scholaryzacji w szkolnictwie wyższym, umożliwiając polskiej młodzie-
ży niespotykaną dotąd dostępność do wiedzy na poziomie studiów wyższych. 
Otwarcie granic umożliwiło znacznej części studentów kształcenie poza gra-
nicami naszego państwa, głównie w ramach programu Erasmus, a obecnie 
Erasmus+. Rozwój internacjonalizacji doprowadził do istotnych zmian pro-
gramowych, uczelnie podjęły bowiem aktywne działania na rzecz zwiększenia 
potencjału językowego studentów i doktorantów, otwierając specjalizacje w ję-
zykach obcych, kierunki studiów, a także studia doktoranckie. Na niektórych 
uczelniach podpisywano umowy z jednostkami z zagranicy w zakresie two-
rzenia studiów wspólnych i wydawania dyplomów. Inspiracją dla tych działań 
są zalecenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Dla polskich uczelni szczegól-
nie ważna jest współpraca z uczelniami wschodnioeuropejskimi, z których, 
zwłaszcza z Ukrainy, przybywa największa liczba studentów, ponad 30 tys. 
Specjalnie dla studentów z Europy Wschodniej i Azji wprowadzono program 
Mobility Direct. Zwiększa się udział polskich uczelni w europejskich progra-
mach i sieciach badawczych. Od wielu lat rozwijana jest współpraca z ośrodka-
mi zagranicznymi. Coraz więcej konferencji ma międzynarodowy charakter, 
a autorzy z zagranicy zamieszczają swoje prace w wydawanych przez nas pub-
likacjach. Wzrasta rola czasopism ukazujących się w językach obcych, a także 
nasz udział w publikacjach zagranicznych.

Jednostki związane z dyscypliną nauk o polityce – wydziały, instytuty – ak-
tywnie uczestniczą od lat w procesie internacjonalizacji. Jesteśmy obecni we 
wszystkich przedsięwzięciach środowisk akademickich, w wielu z nich wyróż-
niamy się, na przykład w problematyce europejskiej, wschodnioeuropejskiej. 
Od lat jednostki politologiczne współpracują z uczelniami na wszystkich kon-
tynentach: podejmują działania badawcze, wspólnie organizują konferencje, 
wydają publikacje. W procesie kształcenia w polskich ośrodkach politologicz-
nych coraz większą rolę odgrywa wymiana studentów i pracowników. Powstają 
międzynarodowe centra badawcze. 
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O zainteresowaniu tą problematyką świadczy jej ciągła obecność na licznych 
spotkaniach środowiskowych, kongresach politologicznych, w działaniach Ko-
mitetu Nauk Politycznych PAN, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, 
a ostatnio także Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych oraz 
Studiów Europejskich. Podkreślić należy znaczenie dla rozwoju procesu inter-
nacjonalizacji Kongresu IPSA w dniach 23–28 lipca 2016 r. w Poznaniu, w któ-
rym wzięło udział ponad 2,5 tys. naukowców z całego świata, w tym kilkudzie-
sięciu politologów z Polski.

Problematyka internacjonalizacji w polskich ośrodkach politologicznych 
była tematem dorocznej konferencji akademickich ośrodków politologicz-
nych na temat: Politologia w Polsce. Badania – kształcenie – organizacja, która 
w dniach 7–8 kwietnia 2016 r. odbyła się w Uniejowie. Organizatorem konferen-
cji był Instytut Studiów Politologicznych, Wydział Studiów Międzynarodowych 
i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. W konferencji wzięło udział ponad 
60 osób, w tym: dziekani, dyrektorzy, członkowie Komitetu Nauk Politycznych 
PAN, ZG Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Konferencję otworzył rek-
tor-elekt UŁ prof. zw. dr hab. Antoni Różalski. Gościliśmy również burmistrza 
Uniejowa pana Piotra Majera. 

Dyskusja koncentrowała się wokół problemów badań politologicznych 
w panelu, w którym wzięli udział profesorowie: Konstanty Adam Wojtaszczyk 
(Uniwersytet Warszawski), Andrzej Chodubski (Uniwersytet Gdański), Barba-
ra Krauz-Mozer (Uniwersytet Jagielloński), Grzegorz Janusz (Uniwersytet Ma-
rii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Tadeusz Wallas (Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu). Z kolei w panelu o internacjonalizacji badań i syste-
mu kształcenia dyskutowali profesorowie: Andrzej Antoszewski (Uniwersytet 
Wrocławski), Roman Becker (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), To-
masz Domański (Uniwersytet Łódzki), Krystyna Kujawińska-Courtney (Uni-
wersytet Łódzki), Teresa Sasińska-Klas (Uniwersytet Jagielloński), Arkadiusz 
Żukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). 

Wiele miejsca poświęciliśmy kwestii przygotowań do Kongresu IPSA. 
Te sprawy referowali: dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. T. Wallas, prezes ZG 
PTNP Roman Becker oraz prof. T. Sasińska-Klas. Ponadto przekazano informa-
cje o działaniach wynikających z prac Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów 
(prof. A. Antoszewski, prof. K.A. Wojtaszczyk) oraz Polskiej Komisji Akredy-
tacyjnej (prof. Krzysztof Szewior, Uniwersytet Warszawski). W ramach panelu 
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dotyczącego relacji pomiędzy szkołą średnią i uczelnią wyższą uzyskaliśmy 
informacje dotyczące realizacji olimpiad Wiedzy o Polsce i Świecie Współczes-
nym (prof. K.A. Wojtaszczyk) oraz problemów związanych z przedmiotem wie-
dza o społeczeństwie (prof. Robert Alberski, Uniwersytet Wrocławski). 

W publikacji, którą przekazujemy do rąk Czytelnika, akcentujemy treści 
odnoszące się do problemu tożsamości politologii i szerzej nauk o polityce oraz 
internacjonalizacji.

Praca składa się z trzech części: w pierwszej zatytułowanej Politologia: Na-
uka – badanie – kształcenie zamieszczone zostały artykuły profesorów: A. Cho-
dubskiego – Kierunki i specyfika współczesnych badań politologicznych w Pol-
sce, B. Krauz-Mozer – WYBÓR – czy warto być politologiem? oraz K. Szewiora 
– Nauczanie na kierunkach politologicznych w Polsce w kontekście oceny jakości 
kształcenia w latach 2012–2015. Część druga: Procesy internacjonalizacji uczelni 
wyższych zawiera artykuły profesorów: T. Domańskiego – Internacjonalizacja 
uczelni wyższych, M. Pietrasia – Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego 
w Polsce oraz A. Żukowskiego – Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych wobec 
współczesnych wyzwań internacjonalizacji nauki. Na część trzecią: Internacjo-
nalizacja: Z doświadczeń polskich ośrodków politologicznych składają się noty 
informacyjne, które uzyskaliśmy od Koleżanek i Kolegów, na temat internacjo-
nalizacji w ich ośrodkach. Informacje te zostały zamieszczone w porządku al-
fabetycznym, żałujemy, że nie wszystkie ośrodki przysłały nam materiały.

Redaktorzy dziękują Autorom, którzy zechcieli wziąć udział w naszym 
przedsięwzięciu. Wyrażamy nadzieję, że treści publikacji będą służyły dalszemu 
rozwojowi procesu internacjonalizacji i polskiej politologii. 

Redaktorzy





Introduction
The importance of internationalization in higher education in Poland 
increased after joining the European Union. It opened the possibility of 
implementation of a western model of education in the 3+2 system and taking 
courses with ECTS credits. Over the past several years there has been a marked 
increase in the level of scholarisation in higher education, enabling Polish 
youth to experience unprecedented access to higher education. The opening of 
borders allowed a significant proportion of students to study abroad, mainly 
within the framework of the Erasmus programme and now the Erasmus+. 
The development of internationalization has led to significant curriculum 
changes, universities have taken active steps to increase the language 
capacity of students and doctoral students by opening specializations, study 
programmes and doctoral studies in foreign languages. Some universities have 
signed agreements with foreign universities to open joint study programmes 
and diplomas. Inspirations for these activities are the recommendations of 
the Polish Accreditation Committee. Cooperation with Eastern European 
universities is particularly important for Polish universities, especially in 
Ukraine, with the largest number of students, over 30,000. Mobility Direct is an 
exchange programme that was introduced especially for students from Eastern 
Europe and Asia. The share of Polish universities in European programmes 
and research networks is still increasing. Cooperation with foreign centers has 
been developing for many years. More and more international conferences are 
being held, and foreign authors are taking part in our publications. The role of 
Polish scientific journals published in foreign languages is increasing as well as 
our participation in foreign publications.

Departments connected with the discipline of political science: faculties, 
institutes have been actively participating in the process of internationalization 
for years. We are present in all academic ventures and in many of them we 
stand out in, for example, European, Eastern European issues. For years, 
political science departments have been cooperating with universities across 
all continents, undertaking research activities, jointly organized conferences, 
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publishing publications. In the process of education in Polish political science 
centers, the exchange of students and employees is increasingly important. The 
number of international research centers is increasing. Interest in this issue is 
confirmed by constant presence at numerous meetings, political congresses, 
the activities of Political Science Committee of the Polish Academy of Sciences, 
Polish Political Science Association, and lately also Polish International 
Relations Association and Polish European Studies Association. The 
organization of the IPSA Congress on 23–28 July in Poznan is a confirmation 
of the internationalization process development, attended by more than 
2,500 scientists from around the world, including dozens of political scientists 
from Poland. 

The issue on internationalization in Polish political science centers was the 
subject of an annual academic conference: Political Science in Poland. Research 
– education – organization that took place in Uniejów from 7–8 April 2016. 
The conference was organized by the Institute of Political Studies, Faculty of 
International and Political Studies, University of Lodz. The event was attended 
by over 60 people, including: deans, directors, members of the Political Science 
Committee of the Polish Academy of Sciences, the board of Polish Political 
Science Association. The conference was opened by the Rector of University of 
Lodz, professor Antoni Różalski. We hosted the vice-mayor of Uniejów, Piotr 
Majer. 

The discussion focused on the problems of political science research, the 
panel was attended by professors: Konstanty Adam Wojtaszczyk (University 
of Warsaw), Andrzej Chodubski (University of Gdańsk), Barbara Krauz- 
-Mozer (Jagiellonian University), Grzegorz Janusz (Maria Curie-Skłodowska 
University in Lublin, Tadeusz Wallas (Adam Mickiewicz University in Poznan). 
Internationalization processes of research and education system were discussed 
by professors: Andrzej Antoszewski (University of Wrocław), Roman Becker 
(Nicolaus Copernicus University in Toruń), Tomasz Domański (University of 
Łódź), Krystyna Kujawińska-Courtney (University of Łódź), Teresa Sasińska- 
-Klas (Jagiellonian University), Arkadiusz Żukowski (University of Warmia and 
Mazury in Olsztyn). We devoted a lot of time to discuss preparation for the IPSA 
Congress, the details were presented by the dean of the Faculty of Journalism 
and Political Science of the University Adam Mickiewicz in Poznan, professor 
T. Wallas, President of Polish Political Science Assotiation, professor Roman 
Becker and professor T. Sasińska-Klas. 
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Additionally, participants of the conference were provided with information 
on actions resulting from work of the Central Commission for Degrees and Titles 
(Prof. A. Antoszewski, Prof. K.A. Wojtaszczyk) and the Polish Accreditation 
Commission (Prof. Krzysztof Szewior, Warsaw University). Within the panel 
on relations between high schools and universities, we obtained information 
on the implementation of the Olympiad of Knowledge on Poland and 
Contemporary World (Prof. Wojtaszczyk) and problems related to the school 
subject Civil studies (Prof. Robert Alberski, Wroclaw University).

In the publication we convey to the reader, we emphasize the problem of 
political science identity and internationalization.

The book consists of three parts: the first is entitled Political science: Science 
– research – education with articles of professors: A. Chodubski – Directions 
and specificities of contemporary political science research in Poland, B. Krauz-
Mozer – A CHOICE – is a degree in political science worth it?, K. Szewior 
– Teaching political science in Poland in the context of assessing the quality of 
education in 2012–2015. In the second part: Internationalization processes of 
higher education institutions, we have published the articles of professors: 
T. Domański – Internationalization of Polish higher education institutions, 
M. Pietraś – Internationalization of higher education in Poland and A. Żukowski 
– Polish Political Science Association facing contemporary challenges of science 
internationalization. The third part: Internationalization: The experience 
of Polish political science centers – consists of information we received from 
Colleagues regarding internationalization of their departments. Information 
in this part was placed in alphabetical order, we regret that not all centers sent 
us materials. 

The editors would like to thank to the authors who took part in the project. 
We hope that the content of the publication will serve to further develop of the 
process of internationalization of Polish political science.

Editors 





CZĘŚĆ I

Politologia: Nauka – badania 
– kształcenie

Part I
Political Science: Science – research 
– education
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Andrzej Chodubski 

Uniwersytet Gdański

Kierunki i specyfika współczesnych badań 
politologicznych w Polsce 

W rzeczywistości współczesnych przemian kulturowo-cywilizacyjnych szcze-
gólną rolę pełni nauka1. Jest postrzegana jako główna siła innowacji: ona ge-
neruje kierunki rozwoju gospodarczego oraz życia społecznego. Zauważa się 
przy tym, że następuje dominacja wiedzy teoretycznej, która staje się źródłem 
wskazywania nowych wyzwań i formułowania strategii i taktyki rozwoju. 
Nadto w procesach podejmowania decyzji ujawnia się bazowanie na nauko-
wych podstawach2.

W obrazie kształtowania się nauki obserwuje się charakterystyczne jej etapy: 
a) przedindustrialny, b) industrialny, c) postindustrialny (postmodernistycz-
ny). Każdy z nich ujawniał swą odrębność, osadzoną w rzeczywistości rozwoju 
kulturowo-cywilizacyjnego. W pierwszym z nich trwającym od starożytności 
do końca XVIII w. definiowano jej powołanie jako działalność mającą na celu 
rozpoznawanie przyrody, społeczeństwa, człowieka, utożsamiając ją z proce-
sem badawczym, odkrywaniem prawidłowości i zjawisk specyficznych w życiu 
kulturowym. Badania traktowano jako misję, zwykłe powołanie pojedynczego 
człowieka, jako szczególne hobby. Nowa rzeczywistość i ich powołanie ujaw-
nia się w sytuacji kształtowania się stosunków przemysłowych. Poszukiwania 
badawcze zaczęto wiązać z celami utylitarnymi, a nade wszystko włączono 
w jej przestrzeń poznawczą technikę, która stała się szczególnym wyzwaniem 
w kształtowaniu rzeczywistości kulturowo-cywilizacyjnej. Zaczęło następować 
traktowanie nauki jako jednego z wykonywanych zawodów. Ujawniła się wąska 
specjalizacja. Na początku XX w. wyróżniano około 2 tys. dyscyplin, a w tym 

1  J. Muszyński, Społeczeństwo informacyjne. Przewodnik leksykon, Warszawa 2010, 
s. 115.

2  D. Bell, Nadejście społeczeństwa postindustrialnego, Warszawa 1975, s. 19.
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ponad 1 tys. w przestrzeni nauk ścisłych i technicznych, około 500 – przyrodni-
czych i medycznych oraz 500 w zakresie badań humanistycznych i społecznych. 
Wraz z szybkim tempem rozwoju naukowo-technicznego nauka zaczęła nabie-
rać charakteru zespołowego, a w tym wąskiej specjalizacji. W badaniach analiza 
zaczęła zdobywać pierwszeństwo przed syntezą. Nadto odstępuje się od odwo-
ływania się do „dawnej” wiedzy (stanu badań) na rzecz wskazywania tylko no-
wych ustaleń poznawczych. Rozwój nauki włączony został w przestrzeń reali-
zacji wyzwań różnych podmiotów kulturowych, a zwłaszcza przemysłu, a tym 
samym uzależniony został od pozyskania środków finansowych na realizację 
badań. Nośna stała się w tym względzie konstatacja rosyjskiego fizyka, laureata 
Nagrody Nobla Piotra Kapicy (1894–1984), „iż na zawsze zginęły szczęśliwe dni 
wolnej pracy naukowej, przysparzające tyle radości i młodości. Nauka straciła 
wolność. Nauka stała się siłą produkcyjną, a część jej jest strzeżona w sekrecie”3. 
Rzeczywistość ta stała się charakterystyczna zwłaszcza w przestrzeni nauk ści-
słych i technicznych, mających bezpośredni kontakt z praktyką życia kulturo-
wego. A też ujawniło się faworyzowanie ich przez podmioty życia gospodarcze-
go, jako przynoszące wymierne korzyści, zysk ekonomiczny. Nauki techniczne 
zaczęto definiować jako paliwo dla życia kulturowego. Pojęcie „badacz” stało 
się jedną z profesji, którą wykonuje na świecie około 200 mln osób. Wykonują 
oni zwykle zadania cząstkowe w rozwiązywaniu problemów badawczych.

Osiągnięcia nauki i techniki utorowały drogę do kolejnej fazy rozwoju zwa-
nej cywilizacją informacyjną. W przemyśle ujawnia się automatyzacja, roboty-
zacja i komputeryzacja. Wysoką pozycję zdobyły przemysły wysokiej techniki: 
informatyka, telekomunikacja, biotechnologia i chemia wyspecjalizowana. 
Ujawniły się jednak dysproporcje między rozwojem cywilizacyjnym a rzeczy-
wistością duchowną. W tzw. odwrocie znalazła się wiedza moralna, polityczna, 
etyczna4. 

Zauważa się przy tym, że funkcjonują przestarzałe pojęcia: o świecie poli-
tyki, bezpieczeństwie, funkcjonowaniu instytucji życia publicznego. Niski jest 
poziom edukacji o przemianach cywilizacyjnych czy rozpoznawaniu kultury 
i świadomości politycznej. 

Nośne wyzwania ujawniają się w zakresie eliminacji pozostałości życia ludzi 
w rzeczywistości industrialnej oraz dotyczące wprowadzenia nowych wartości 

3  J. Slaus, Dylematy etyczne badań naukowych, „Transformacje” 1993–1994, nr 3–4.
4  A. Peccei, Przyszłość jest w naszych rękach, Warszawa 1987, s. 116.
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kulturowych, zwłaszcza generowanych przez informacyjność. Do istotnych 
wyzwań w tym względzie należą: a) następstwa społeczno-polityczne rozpadu 
społeczeństwa masowego kształtowanego w cywilizacji przemysłowej, b) for-
mowanie społeczeństwa zindywidualizowanego (globalnej społeczności oby-
watelskiej), c) podział społeczeństwa na kreatorów i wykluczonych, d) tworzenie 
się nowego typu stosunków ekonomicznych (telepraca, gospodarka elektronicz-
na), e) zastępowanie demokracji liberalnej władzą kreatorów jako działalności 
mającej na celu walkę o władzę i jej sprawowanie, f) budowa systemu eduka-
cyjnego dostosowanego do potrzeb kształtowania i rozwoju nowej cywilizacji, 
zapewniającego kształcenie ustawiczne przy wykorzystaniu narzędzi i mecha-
nizmów informatycznych, g) gwarantowanie dostępu do kultury według indy-
widualnych zainteresowań ludzi. 

Zauważa się przy tym, że marginalizowanie nauk humanistycznych i spo-
łecznych, m.in. w przestrzeni finansowej powoduje narastanie zagrożeń, wy-
nikających z rozwoju naukowo-technicznego oraz nie podejmuje się istotnych 
działań na rzecz zmiany tej sytuacji. Obserwuje się na przykład dewastację śro-
dowiska naturalnego, osłabienie więzi społecznych, zmniejszenie kreatywności 
intelektualnej, przeciążenie nadmiarem informacji, degradację rodzimej kultu-
ry poprzez narzucenie za pośrednictwem środków masowego przekazu obcych 
systemów kulturowych, norm, symboli i instytucji5. 

Kierunki głębokich przemian kulturowych od lat 60. XX w. zaczęto określać 
postmodernizmem (ponowoczesnością). Wtedy filozof francuski Jean Francois 
Lyotard (1924–1998) zaprezentował ekspertyzę dotyczącą rozwoju nowoczesnej 
nauki i edukacji6. Wskazał, że jej rozumienie jako racjonalności, stabilności, 
pryncypialności znajduje się w odwrocie. Nowe cechy ją charakteryzujące to: 
pluralizmy, heterogeniczność, antyfundamentalizm, ambiwalencja, dekon-
strukcjonizm, chaos, mieszanie doktryn i stylów, a przede wszystkim podpo-
rządkowanie jej zasadom komercji7.

Zauważa się, że podstawowym nurtem postmodernizmu jest irracjonalizm, 
czyli negacja rozumu i intelektualizmu, a promocja funkcji porozumowych, 

5  A. Chodubski, Zagrożenia cywilizacyjne współczesnego świata, [w:] Europejski wy-
miar społeczeństwa energetycznego a ochrona środowiska, red. P. Kwiatkiewicz, 
R. Szczerbowski, Poznań 2014, s. 39–57.

6  J.F. Lyotard., Kondycja ponowoczesna raport o stanie wiedzy, Warszawa 1997.
7  E. Walewander, Postmodernizm a pedagogika katolicka, Toruń 2014, s. 11.
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intuicyjnych, namiętnościowych i uczuciowych. Promuje się świat jako wielki 
chaos, w którym ujawnia się tendencje do minimalizowania wszelkich struktur 
i znaków orientacyjnych.

W ponowoczesności nie neguje się rozumu, ale czyni się go funkcją kompu-
teropodobną. W tej sytuacji prawdziwe wartości zastępują obrazy powierzch-
niowe, zewnętrzne, często całkowicie ze sobą sprzeczne. W takim ujęciu nauka 
nie ma obiektywnego i głębszego znaczenia. Każda interpretacja rzeczy i świata 
jest prawomocna. Odrzuca się metodologię, logikę i naukowy empiryzm8. 

Postmoderniści proponują odrzucanie kategorii: jedności, całości, uniwer-
salności. Przekonują, że rzeczywistość jawi się we fragmentach. Stanowi chao-
tyczny zbiór bez reguł, zasad i praw. Zasadzie ładu i porządku przeciwstawia się 
w niej chaos.

W kształtującej się przestrzeni naukowej marginalizowana jest wiedza hu-
manistyczna i społeczna, a w tym politologiczna. Utożsamiana jest z wiedzą 
oraz interpretacją filozoficzną świata, a filozofia wpisuje się w przestrzeń wie-
dzy, a nie nauki. Pojęcie nauki nierzadko rezerwuje się dla dyscyplin z zakresu 
nauk przyrodniczych9. Wskazuje się przy tym, że rozpoznawanie zachowań 
ludzkich, a w tym emocji, nie powinno się ujmować w ramy naukowe; zauważa 
się, że przestrzeń nauk społecznych zorientowana jest na przypominanie po-
staw, zachowań, wartości. Wskazuje się, że w sferze społecznej nie ma reguł 
uniwersalnych, a zatem nie ma odkrywczości.

Pod wpływem rozwoju kulturowo-cywilizacyjnego poszerza się zakres ro-
zumienia nauki, a w tym częściowo dopuszcza się do tej przestrzeni nauki hu-
manistyczne i społeczne. Uznaje się, że nauka jest metodą zdobywania wiedzy 
o świecie10. 

Naukę dzieli się na przestrzeń teoretyczną i empiryczną. Aczkolwiek nośne 
staje się odróżnianie nauki od nienauki (wiedzy potocznej). Przestrzeń naukową 
ujmuje się w formie wąskich dyscyplin naukowych. Przy tym jednak odstępuje 
się od postrzegania jej wartości autotelicznej na rzecz użyteczności. Jej zadanie 
sprowadza się do rozwiązywania konkretnych problemów.

Dochodzenie politologii do dyscypliny naukowej odbywało się w prze-
strzeni dużej kontrowersyjności i nieakceptowania. Utożsamiano ją zwykle 

8  J. Wulpert, Nienaturalna natura nauki, Gdańsk 1996, s. 124.
9  N. Postman, Technopol. Tryumf techniki nad kulturą, Warszawa 1995.
10  R. Dubnar, Kłopoty z nauką, Gdańsk–Warszawa 1996, s. 29.



25

Kierunki�i�specyfika�współczesnych�badań�politologicznych�w�Polsce

z uprawianiem polityki, a więc zdobywaniem, sprawowaniem i utrzymaniem 
władzy. Przyjmuje się jednak, że pierwsze symptomy zapowiadające utratę przez 
filozofię i historię dominującej pozycji w analizowaniu dziejów politycznych 
oraz osłabienie ich praktycznych aspiracji do bycia dla polityków „przewod-
niczką w świecie wartości” i „nauczycielką życia” pojawiły się w XIX w.11 Pod 
wpływem myśli pozytywistycznych nośne stawało się przekonanie, że wszelkie 
dyscypliny naukowe, niezależnie od tego, co jest przedmiotem ich zaintereso-
wań, chcąc podnieść wiarygodność swej wiedzy, muszą podporządkować się 
naukowym metodom eksplikacji. Przed nauką o polityce stawiano warunki 
obiektywizmu (eliminowanie wartościowania) oraz poszukiwania systema-
tycznych wyjaśnień badanych zdarzeń. Wyznaczono jej zadanie rozpoznawania 
i wyjaśnienia mechanizmów zachowania zjawisk politycznych. Zakładano jej 
powołanie nomotetyczne, uogólniające, poszukujące przede wszystkim względ-
nie trwałych, a nawet ściśle ogólnych reguł, które powinny wyjaśnić obserwo-
wane i opisywane zjawiska polityczne.

Nauka o polityce, stając się przestrzenią „pozytywną”, traciła przysługujące 
jej możliwości postrzegania wiedzy jako mądrości. Filozofię polityki uznawa-
no za zbędną w praktyce życia kulturowego. W drugiej połowie XIX w. doszło 
to tworzenia się instytutalnego, naukowo-edukacyjnego ładu w zakresie nauki 
o polityce. W 1872 r. utworzona została szkoła nauk politycznych we Francji 
(Ecole libre des sciences politiques), a w Wielkiej Brytanii założono w 1895 r. 
London School of Economics and Political Sciences. Wtedy też powstały uczel-
nie politologiczne w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W tworzących się ośrod-
kach nauk politycznych podjęto działania w zakresie określenia granic własne-
go przedmiotu oraz odrębności metodologicznej. W polskiej przestrzeni kultu-
rowej ujawnia się zainteresowanie, w tym instytucjonalne, edukacją polityczną 
od czasów nowożytnych. Jako odrębna dyscyplina powstała na początku XX w. 
W 1902 r. utworzono we Lwowie Szkołę Nauk Politycznych, a w 1911 r. na Uni-
wersytecie Jagiellońskim Polską Szkołę Nauk Politycznych, wkrótce też powsta-
ły placówki nauk politycznych w Warszawie, Wilnie, Łodzi, Poznaniu.

Po I wojnie światowej na tworzących się uczelniach w Polsce upowszech-
niono wiedzę z zakresu nauk politycznych. Głównie realizowano wyzwanie 
edukacji politologicznej jako przedmiot dodatkowy na studiach prawnych, 

11  N. Krauz-Mozer, P. Borowiec, P. Ścigaj, Kim jesteś politologu. Historia i stan dy-
scypliny w Polsce, t. I, Kraków 2011, s. 18–21.
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dostarczającego wiedzy o faktach, zdarzeniach z życia politycznego. Istotne og-
niwo w rozwoju dyscypliny wiązało się z przygotowywaniem encyklopedii, tj. 
w 1925 r. Małej encyklopedii politycznej, od 1926 r. Współczesnej encyklopedii 
politycznej; w latach 1936–1939 Encyklopedii nauk politycznych. Zagadnień spo-
łecznych, politycznych i gospodarczych. 

Po II wojnie światowej kształcenie politologiczne wiązało się z wyzwaniami 
ideologiczno-politycznymi12. Nowa rzeczywistość w rozwoju dyscypliny nastą-
piła po 1989 r. w sytuacji przemian ustrojowych. Odrzucono model prowadzo-
nych badań w zakresie badań zjawisk i procesów politycznych, a w tym wartość 
opisów i eksplantacji rzeczywistości politycznej oraz przestrzeń teoretyczno-
-metodologiczną. Poddano reorganizacji ład instytucjonalny edukacji z zakresu 
nauk politycznych. Przed politologią postawiono nowe zadania – tj. głównie 
dostarczania obiektywnych opisów rzeczywistości politycznej, zdefiniowania 
na nowo świadomości badań teoretycznych i metodologicznych13. W końcu lat 
90. ujawniła się swoista „moda na politologię”. Nastąpiło zainteresowanie stu-
diami tej dyscypliny oraz jej tzw. subdyscyplin. W ślad za tym zaczęto tworzyć 
placówki edukacji politologicznej. Potrzeby kadrowe ujawniły woluntaryzm, tj. 
za politologów zaczęli uznawać się przedstawiciele różnych dyscyplin nauko-
wych, a w tym nawet reprezentanci nauk ścisłych (fizycy, matematycy, przyrod-
nicy). Ujawniali przy tym zainteresowanie prezentacją swych opinii w środkach 
masowego przekazu. Podejmowali się uzasadniania oficjalnej polityki władzy, 
oceny reform systemu politycznego, rzeczywistości międzynarodowej, a w tym 
państwa polskiego z różnymi podmiotami przestrzeni międzynarodowej. Sta-
rali się wypełniać miejsce ideologiczno-polityczne, kształtowane w okresie PRL, 
tj. wpisując się w tzw. syndrom politologii służalczej. W objaśnianiu rzeczy-
wistości ujawniło się posługiwanie się perspektywą potocznego doświadczenia 
społecznego, komentowanie powierzchowne zjawisk życia kulturowego z po-
minięciem badań, a w tym empirycznych14.

W rzeczywistości przemian ustrojowych ujawnił się problem wolności za-
kresu kształcenia politologicznego. W tym obszarze znalazły się specjalności: 

12  A. Żukowski, Politologia jako dyscyplina naukowa i kierunek kształcenia. Zarys 
problematyki, Olsztyn 2006.

13  Cz. Mojsiewicz, Rozmowy o polskiej politologii, Toruń 2005, s. 116–120.
14  T. Klementewicz, Spór o model metodologiczny nauki o polityce, Warszawa 1991, 

s. 11.



27

Kierunki�i�specyfika�współczesnych�badań�politologicznych�w�Polsce

prawnicza, filozoficzna, socjologiczna, dziennikarska, administracyjna, sto-
sunki międzynarodowe, a pomijano przedmioty tzw. rdzenia politologicznego, 
tj. teorii polityki, myśli politycznej, systemów politycznych, partii i systemów 
partyjnych. Pewna zmiana w tej rzeczywistości nastąpiła w latach 2001–2002. 
Określono wtedy warunki, jakie musi spełniać uczelnia, by móc prowadzić kie-
runki studiów, i standardy nauczania na poszczególnych studiach oraz pozio-
mów kształcenia wraz z określeniem sylwetki absolwenta.

Przedmiot badań i edukacji politycznej określono jako: 1) metodologię ba-
dań politologicznych, 2) teorię polityki, 3) myśl polityczną, 4) naukę o państwie 
i polityce, 5) zarządzanie i komunikowanie społeczne, 6) systemy i instytucje 
polityczne, 7) partie i systemy partyjne, 8) politykę społeczną i gospodarczą, 
9) stosunki międzynarodowe, 10) globalizację i lokalizm w życiu politycznym15. 
Przyjęto, że zadaniem politologii jest kompleksowe ujmowanie badanych za-
gadnień w ich wzajemnych uwarunkowaniach, wskazywanie na powiązania 
wewnętrzne podsystemów i między nimi, a także w całokształcie systemu poli-
tycznego, który jest przedmiotem analizy. W badaniach politologicznych waż-
nym wyzwaniem jest uwzględnianie ustawiczne zmieniającej się rzeczywistości 
w różnego rodzaju powiązaniach, poczynając od stosunków prostych, przecho-
dząc do coraz bardziej skomplikowanych – dochodząc w końcowym rezultacie 
do próby oceny całości funkcjonowania systemów politycznych, z uwzględnie-
niem powiązań międzynarodowych i polityki w skali światowej. 

W 2011 r. nastąpiły kolejne zmiany w edukacji politologicznej. Określo-
ne zostały one przez Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, 
które sytuują się w Europejskich Ramach Kwalifikacji16. Wprowadzone zo-
stały one do praktyki akademickiej w 2012 r. Ich nośność polega na określe-
niu efektów kształcenia, tj. zdobywanego zasobu wiedzy, umiejętności i kom-
petencji społecznych uzyskiwanych w procesie kształcenia przez jednostkę 
edukacyjną. 

Krajowe Ramy Kwalifikacji w istotnej mierze wyznaczają nowe kierunki 
uprawiania politologii. Dyscyplina wyłączona jest z obszaru nauk humani-
stycznych a włączona do nauk społecznych. Usytuowanie to wiąże ją z in-
nymi dyscyplinami należącymi do nauk społecznych. Kształcenie musi być 

15  A. Chodubski, Wstęp do badań metodologicznych, Gdańsk 2013, s. 33.
16  Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, red. 

E. Chmielecka, Warszawa 2011.
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z nimi skorelowane. Efekty kształcenia dla obszaru nauk społecznych kon-
centrują się wokół pojęcia instytucji społecznych, miejscem w systemie relacji 
społecznych, związkami z otoczeniem społecznym i innymi instytucjami, 
więziami społecznymi, rolą człowieka oraz sposobami ich badania17. Regu-
lacja ta powoduje uwolnienie nazewnictwa oraz treści kierunkowych. W tej 
sytuacji dotychczasowy tzw. rdzeń politologiczny mogą zastąpić różne przed-
mioty sytuujące się w przestrzeni nauk społecznych. Wyłączenie politologii 
z obszaru nauk humanistycznych oddala ją od rozpoznawania tzw. miękkiej 
przestrzeni życia kulturowego, m.in. świata wartości, symboli. Ujawnia się 
tu odejście od tradycji, a w tym od dotychczasowego obszaru przedmiotowego 
oraz metodologii. Przy tym ważne ogniwo zmian wiąże się ze sferą efektyw-
ności kształcenia, co z kolei łączy się z rzeczywistością rynkową. Przedmioto-
wość edukacji staje się uzależniona od popytu na wąską specjalizację na rynku 
pracy. W tej sytuacji odchodzi się od holistycznego uprawiania dyscypliny, 
a przede wszystkim sprowadzenia do rozdrobnienia specjalizacyjnego poli-
tologii. Konsekwencją czego jest odchodzenie do tradycyjnych wzorów upra-
wiania politologii. 

Nowa rzeczywistość uprawiania politologii postrzegana jest jako kryzys 
w rozwoju dyscypliny. Jej przestrzeń badawcza jest przekształcona w „spokrew-
nione dyscypliny” z obszaru nauk społecznych. Odchodzenie od holistycznego 
uprawiania nauki o polityce powoduje rozkład dyscypliny. Powszechnie zauwa-
ża się, że w rozwoju dyscyplin naukowych siłą budującą jest integracja, a nie 
dezintegracja.

W kształtującym się nowym porządku uprawiania politologii nośną 
kwestią staje się stosunek do tradycji, do dziedzictwa przeszłości. Wpływa 
na to orientacja odrzucająca tradycjonalizm, ujawnia się niechęć do wszyst-
kiego, co jest „stare” w życiu kulturowym, a w tym w przestrzeni politycznej. 
W tej sytuacji zauważa się, że politologia staje się dyscypliną niedookreśloną; 
„gubione” jest powołanie tożsamościowe. Odrzuca się jej pytania o przeszłość 
(w tym o zakres przedmiotowy) nie precyzuje wspólnego obszaru stricte po-
litologicznego, a sytuuje w szerokiej przestrzeni nauk społecznych, jak też nie 
definiuje ich predykatywności. 

17  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Krajowych 
Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r., Dz.U. 2011, 
nr 253, poz. 1520. 



29

Kierunki�i�specyfika�współczesnych�badań�politologicznych�w�Polsce

W nowym definiowaniu politologii podkreśla się jej pluralizm. Powodu-
je on odchodzenie do ściśle określanych ram badawczych i edukacyjnych, 
pogłębianych analiz danej rzeczywistości politycznej na rzecz wpisywania 
jej w różne konteksty przestrzeni nauk społecznych. Nie są w tej sytua-
cji wyraźnie definiowane założenia teoretyczne. Zastępują je różnorodne 
wizje początkowe, perspektywy epistemologiczne. Ujawnia się tendencja 
do niewydzielania wyraźnych całości różnych dyscyplin w ramach nauk 
społecznych18.

W rozpoznawaniu danej rzeczywistości politycznej ujawnia się tendencja 
do wąskiej analizy aspektów, a minimalizowane całościowego oglądu zjawisk 
sytuujących się w szerokiej przestrzeni kulturowo-cywilizacyjnej. Wskazuje się 
przy tym jednak na wielokierunkowość badań, jakie powinny realizować ze-
społy badaczy, którym przypisuje się większy obiektywizm poznawczy, co jest 
przeciwstawieniem się oglądowi danej rzeczywistości przez jednego badacza, 
mogącego prezentować duży subiektywizm w eksplantacji życia kulturowego, 
a w tym politycznego. 

Tradycyjny zakres badań politologicznych ulega podziałom na nowe specjal-
ności, które pozostają w luźnym związku z badaniami stricte dotyczącymi po-
lityki. W tej sytuacji renesans zainteresowania edukacją politologiczną znalazł 
się w odwrocie, a nawet następuje jego upadek.

Podział politologii na wąskie specjalności uzasadnia się potrzebami ryn-
ku pracy i rozpoznawania doraźnych zjawisk życia kulturowego, a w tym 
politycznego. W ślad za tym ujawniają się nowe kierunki badań w zakresie 
różnych specjalizacji. W tej sytuacji następuje rozkład tradycyjnej prze-
strzeni badawczej. Następuje przy tym oddalenie się od powołania teore-
tyczno-metodologicznego na rzecz doraźnego komentowania rzeczywisto-
ści politycznej, którą powoduje wyzwanie poprawności politycznej. Obser-
wuje się przy tym, że coraz mniej doświadczenia dziedzictwa przeszłości 
jest wykorzystywane w generowaniu teraźniejszości oraz kształtowaniu 
przyszłości. 

W uprawianiu politologii obserwuje się zjawisko tzw. obsesji metodologicz-
nej. Z jednej strony ujawnia się utyskiwanie na słabość dyscypliny w zakresie 
posługiwania się odrębnością metod i technik badawczych, z drugiej zaś ob-
serwuje się niechęć do posługiwania się własnymi instrumentami badawczymi 

18  J. Niżnik, Przedmiot poznania w naukach społecznych, Warszawa 1979, s. 27.
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sytuującymi się w tzw. metodzie politologicznej19. Odrębność ta zawiera się 
w posługiwaniu się określonymi zasadami pozyskiwania informacji o danej 
rzeczywistości, jej definiowaniu, systematyzacji, objaśnianiu i interpretacji. 
Obecnie zauważa się, że kwestie te pozostają w sferze hasłowości, „pouczeń 
metapoprawnościowych o rozpoznawaniu rzeczywistości politycznej”, a wy-
zwania poznawcze stają się powierzchowne, warstwa predyktywna wyrażająca 
się w formie komentarzy, generowana w istotnej mierze przez poprawność po-
lityczną, zwykle nie sprawdza się w praktyce kulturowej, a w tym w życiu poli-
tycznym. Krytyczny ogląd tej rzeczywistości powoduje, że poddaje się w wąt-
pliwość, czy politologia jest dziedziną naukową?20 Krytyczny ogląd politologii 
ujawnia przestrzeń wiązania się jej z mass mediami. Wiedza o polityce jest pre-
zentowana powierzchownie, potocznie, zgodnie z oczekiwaniami określonych 
sił politycznych21.

Dyscyplina jest ukierunkowywana na internacjonalizację, na odwoływanie 
się do tzw. standardów światowych. W polskiej praktyce jest to w pełni urze-
czywistniane. W światowym wymiarze wskazuje się na: a) odwrót od badań 
wąsko empirycznych na rzecz ujęć teoretycznych, przy tym wiążących teorię 
z praktyką społeczno-polityczną; b) odchodzenie od statystycznych modeli sy-
stemowych na rzecz rozpoznawania życia politycznego pozostającego w toku 
„stawania się”; c) rozpoznawanie ruchów społecznych, działalności jednostek 
zaangażowanych w generowanie życia politycznego; d) rozpoznawanie sy-
stemów wartości form dyskursu, mentalności zbiorowej, kultury politycznej; 
e) posługiwanie się metodami badawczymi ukierunkowanymi na interpretację, 
rozpoznawanie studiów przypadku. 

Wśród tematów o szczególnej nośności w badaniach politologicznych są za-
gadnienia sytuujące się w obszarze interdyscyplinarności. Wśród nich znajdują 
się: 1) procesy zachodzącej jednocześnie unifikacji i dywersyfikacji życia poli-
tycznego, 2) tworzenie się nowego ładu instytucjonalnego, a w tym ujawnianie 
się możliwości i zagrożeń realizacyjnych; 3) urzeczywistnianie idei demokracji 

19  A. Chodubski, O kształtowaniu się metody politologicznej, [w:] Podejścia badaw-
cze i metodologiczne w nauce o polityce, red. B. Krauz-Mozer, P. Ścigaj, Kraków 
2013, s. 435–445.

20  A. Heywood, Politologia, Warszawa 2008, rozdz. I.
21  A. Chodubski, Powołanie naukowe a potoczność uprawiania politologii, [w:] 

Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, red. 
A. Antoszewski i in., Lublin 2009, s. 35–49.
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w społeczeństwie informacyjnym, 4) kształtowanie się nowych form kontak-
tów międzynarodowych, 5) migracje ludności, w tym rzeczywistość narodowa 
i etniczna, 6) tworzenie kultury rynkowej (marketingowej), 7) nowe tendencje 
w zarządzaniu, 8) kształtowanie bezpieczeństwa politycznego, 9) jednostka jako 
podmiot współczesnego życia kulturowo-cywilizacyjnego, 10) przywództwo 
polityczne we współczesnym świecie. Tematy te obok powiązań z różnymi og-
niwami poznania nauk społecznych sytuują się też w obszarze nauk humani-
stycznych, zwłaszcza tzw. miękka rzeczywistość kulturowa22.

Postrzegając krytycznie stan badań politologicznych w Polsce, zauważa się 
dominację ujęć opisowych, unikanie formułowania praw naukowych, unikanie 
stosowania wyjaśnień genetyczno-strukturalnych, genetyczno-funkcjonalnych 
i systemowych, a obserwuje się rozpoznawanie zjawisk i procesów w ujęciu 
prawnym. Analizę politologiczną zastępują proste opisy prawne i okołopraw-
ne. W całokształcie zakresu badań politologicznych, a w tym instytucjonalizacji 
życia politycznego, systemach politycznych, stosunkach międzynarodowych, 
ujawnia się z dużą siłą objaśnienie stricte prawnicze. Marginalizowane są in-
terpretacje z zakresu nauk społecznych, socjologiczne, psychologiczne, kultu-
roznawcze, nauki o cywilizacji, a w tym predyktywność23. Wyrażana jest przy 
tym nierzadko opinia, że nie jest możliwe naukowe rozpoznawanie rozwoju 
polityki. 

Kształt uprawiania politologii w istotnej mierze zależy od jej kadr. W ostat-
nich latach ujawniła się tendencja do powierzania stanowisk organizacyjnych 
w nauce i życiu akademickim młodym ich adeptom. Często przy tym kryterium 
w obejmowaniu stanowisk jest zaangażowanie w życie polityczne. W tej sytuacji 
nastąpiło osłabienie autorytetu mistrza jako miarodajnego twórcy i organiza-
tora życia naukowego, z dużą siłą zjawisko to wystąpiło w obszarze uprawia-
nia politologii. Ujawniło się przy tym też pytanie, czy mistrzami, autorytetami 
są uczeni gabinetowi, legitymujący się oryginalnymi osiągnięciami, badaniami, 
czy też jednostki „hałaśliwe”, obecnie w przestrzeni medialnej opowiadające 

22  Nauka w Polsce w perspektywie XXI wieku, Komitet Prognoz „Polska w XXI 
wieku przy Prezydium PAN”, Warszawa 1996, s. 305–306; S.D. Tansey, Nauki 
polityczne, Poznań 1997; M.G. Roskin i in., Wprowadzenie do nauk politycznych, 
Poznań 2001; Aspekty metodologiczne oraz teoretyczne w subdyscyplinach polito-
logii, red. Ł. Młyńczyk, B. Nitschke, Toruń 2013.

23  T. Bodio, A. Chodubski, Politologia jako futurologia, [w:] Meandry polityki, red. 
B. Kaczmarek, t. 2, Warszawa 2008, s. 343–367.



32

Andrzej�Chodubski�

się „za czyimś” bądź „przeciwko czemuś”. W przestrzeni tej ujawniają się też 
zachowania pełne amatorszczyzny. Jednostki nie legitymujące się wykształce-
niem politologicznym, nie mające też doświadczenia pracy akademickiej tu-
taj podejmują działania na rzecz świadomego zapomnienia o dotychczasowej 
tożsamości dyscypliny, definiując się jako budowniczowie „nowej politologii” 
(zorientowanej na dywersyfikację, pluralizm, doraźność).

Istotne ogniwo w rozwoju politologii stanowią interpretacje cywilizacyjne, 
zorientowane zwłaszcza na poszukiwanie prawidłowości w zjawiskach i pro-
cesach życia społeczno-politycznego24. Istotne jest w tym względzie objaśnie-
nie: 1) prawidłowości przemian kulturowo-cywilizacyjnych, generowanych 
zwłaszcza przez postęp naukowo-techniczny, a w tym przez informacyjność; 
2) roli międzynarodowych rozwiązań prawnych w życiu społeczno-politycz-
nym; 3) roli nowoczesnej edukacji w generowaniu rzeczywistości międzyna-
rodowej; 4) istoty społecznego bezpieczeństwa światowego; 5) istoty unifikacji 
i dywersyfikacji życia kulturowego, a w tym politycznego; 6) zderzania się tra-
dycji i nowoczesności w życiu społeczno-politycznym; 7) synkretyzmu kultu-
rowego w życiu społeczno-politycznym; 8) roli jednostki w generowaniu życia 
politycznego; 9) form zarządzania politycznego w cywilizacji informacyjnej; 
10) tendencji rozwoju życia społeczno-politycznego w rzeczywistości globalnej 
i lokalnej. Są to wyzwania wymagające refleksji holistycznej, a zatem głębokiej 
interdyscyplinarnej wiedzy, co mogą urzeczywistniać badacze legitymujący się 
dużym dorobkiem naukowo-dydaktycznym. W tej sytuacji znajdują się na ubo-
czu zainteresowania młodego pokolenia politologów, dla których nośna jest 
przede wszystkim orientacja normatywnoprawna, dotycząca funkcjonowania 
państwa oraz niektórych instytucji politycznych. W wykorzystaniu materiałów 
źródłowych ujawnia się zwykle odwoływanie do instytucji badania opinii pub-
licznej. W tej sytuacji wykładnię wiedzy, pogłębioną analizą, zastępuje wiedza 
sondażowa, a w tym opinie ludzi „przypadkowych”. W recepcji intelektualnej 
powoduje to osłabianie tożsamości politologii jako nauki.

We współczesnych badaniach politologicznych obserwuje się tzw. przyspie-
szenie poznawcze. Ujawnia się tendencja do prezentowania politycznej rzeczy-
wistości pozostającej w toku stawania się w formie monografii. Pomija się przy 

24  A. Chodubski, O aktualnych tendencjach w badaniach politologicznych, [w:] 
Procesy badawcze i metodologiczne politologii w Polsce, red. A. Chodubski, 
M.J. Malinowski, Gdańsk 2006, s. 10–25.
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tym wymóg teoretyczny badań humanistycznych, sytuowania rozpoznawczego 
zjawisk w długim horyzoncie czasowym, jak też okoliczności je generujących 
i stymulujących. Rozpoznawanie naukowe zastępuje sprawozdawczość, po-
wierzchowność. Zauważa się przy tym, że prowadzenie badań politologicznych 
bez znajomości i stosowania teorii osłabia tożsamość dyscypliny. W jej upra-
wianiu niezwykle ważna jest świadomość metodologiczna politologów. Wiedza 
metodologiczna oznacza znawstwo metod badawczych i systemów naukowych, 
pozwalające wyrażać i utrwalać zdobycze nauki25. 

W refleksji uogólniającej można twierdzić, że: 1) zainteresowanie intelektu-
alne polityką datuje się od czasów nowożytnych. Od początku XX w. kształtuje 
się jej instytucjonalne powołanie jako dyscypliny naukowej; 2) jej przedmiot 
„polityka” powoduje, że sytuowana jest w okowach zależności od podmiotów 
życia publicznego; 3) głębokie zmiany w jej tożsamości ujawniają się od lat 90. 
XX w., co wiąże się z przemianami ustrojowymi w Polsce oraz nowymi powią-
zaniami międzynarodowymi; 4) obecnie jej oblicze znajduje się w przestrzeni 
urzeczywistniania idei postmodernizmu; 5) w praktyce kulturowej zderza się 
w jej uprawianiu tradycja z wzorami ujawniającymi się w naukach społecznych. 
Osłabiona jest jej odrębność na rzecz integracji z różnymi dyscyplinami nauk 
społecznych. 
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Streszczenie

W studium wskazuje się, że zainteresowanie intelektualne polityką datuje się 
od czasów nowożytnych. Od początku XX w. kształtuje się jej instytucjonal-
ne powołanie jako dyscypliny naukowej. Jej przedmiot „polityka” powoduje, 
że sytuowana jest w okowach zależności od podmiotów życia publicznego. 
Głębokie zmiany w jej tożsamości ujawniają się od lat 90. XX w., co wiąże się 
z przemianami ustrojowymi w Polsce oraz nowymi powiązaniami międzyna-
rodowymi. Obecnie jej oblicze znajduje się w przestrzeni urzeczywistniania 
idei postmodernizmu. W praktyce kulturowej zderza się w jej uprawianiu tra-
dycja z wzorami ujawniającymi się w naukach społecznych. Osłabiona jest jej 
odrębność na rzecz integracji z różnymi dyscyplinami nauk społecznych. 

Słowa kluczowe: politologia, nauka, zakres badawczy, postmodernizm, świa-
domość politologiczna

Abstract

The study indicates that intellectual interest in politics dates back to modern 
era. Since the beginning of the twentieth century, politics has been constituted 
as a scientific discipline. However, it is clear that its subject of research concerns 
issues being in the dependency on subjects of public life. Deep changes in its 
identity have been revealing since the 1990s. It has been connected with the 
political changes in Poland and new international links after the collapse of 
communism. Nowadays, its face is in the space of implementation of the idea 
of postmodernism. In cultural practice there is a clash of tradition with the 
patterns emerging in the social sciences. Hence, its own distinctiveness is 
diminished by ties with other social science disciplines.

Keywords: politics, political science, science, the scope of research, postmoder-
nism, political consciousness.
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WYBÓR – czy warto być politologiem? 

Oddana w ręce czytelników – w 2015 r. – publikacja pt. Political Science in 
Europe at the Beginning of the 21st Century1, przygotowana przez zespół ba-
dawczy w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, 
stanowi zbiór tekstów obrazujących stan nauki o polityce w różnych ośrod-
kach akademickich Europy. Zebrane wypowiedzi odnoszą się do najbardziej 
codziennych kwestii i problemów, z którymi borykają się zainteresowani tą dy-
scypliną; przede wszystkim badacze, wykładowcy oraz studenci. Zebrany ma-
teriał stanowi także rodzaj lustra, w którym może się przejrzeć polska polito-
logia, obarczona dodatkowo własnymi kłopotami. 

Autorzy poszczególnych tekstów analizują położenie politologii w 28 uni-
wersytetach europejskich, posiadających wydziały i instytuty nauk politycz-
nych, funkcjonujących w państwach wchodzących zarówno w skład UE, jak 
i poza jej granicami2.

W swoich wypowiedziach przede wszystkim zwracają uwagę na zagadnienia 
istotne z punktu widzenia zobrazowania stanu dyscypliny we własnym śro-
dowisku akademickim; a więc ukazują historię i rozwój instytucjonalny dy-
scypliny; charakteryzują rozwój kadry naukowo-dydaktycznej, dynamikę li-
czebności studentów, specjalizację w ramach studiów politologicznych, zmiany 
zachodzące w ostatnich latach z uwagi na proces boloński oraz wyzwania, szan-
se i zagrożenia, jakie stoją przed środowiskiem nauk o polityce w kontekście 

1  Political Science in Europe at the Beginning of the 21st Century, red. B. Krauz-
-Mozer, M. Kułakowska, P. Borowiec, P. Ścigaj, Kraków 2015. 

2  Uzyskane opinie należą do politologów z Austrii, Wielkiej Brytanii, Chorwacji, 
Republiki Czeskiej, Finlandii, Francji, Niemiec. Grecji, Węgier, Islandii, Irlandii, 
Włoch, Łotwy, Litwy, Macedonii, Mołdawii, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumu-
nii, Rosji, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Turcji.
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fundamentalnych zmian społecznopolitycznych, zachodzących zarówno na po-
ziomie stanów świadomości zbiorowej, jak i podejmowanych działań.

Inny poruszany przez Autorów temat to problematyka prowadzonych badań 
naukowych w wiodących placówkach politologicznych, dominujące paradyg-
maty teoretyczne i metodologiczne oraz zmiany zachodzące w preferencjach 
studentów i doktorantów, dotyczące wyboru specjalizacji. Biorąc pod uwagę 
zgłaszane zainteresowania, oferty dydaktyczne obejmują najczęściej admini-
strację i politykę publiczną, stosunki międzynarodowe, politykę porównawczą, 
komunikację polityczną, integrację europejską, narodowy system polityczny 
i teorię polityki.

Nieomal wszystkie zebrane opinie zwracają uwagę na zmiany jakościowe, 
jakie zachodzą w ostatniej dekadzie w profilu i metodach badań oraz kształ-
ceniu studentów i doktorantów politologii. Były one podyktowane rosnącymi 
wymaganiami pod adresem wykładowców akademickich, wynikającymi z ros-
nącej konkurencji na rynku edukacyjnym i na „ograniczonym” rynku pracy 
dla absolwentów nauk społecznych – w tym nauk politycznych, a także – z in-
tensyfikacji powtarzających się kłopotów z doraźnymi reformami dotyczącymi 
np. wprowadzania „lepszych”, ujednoliconych procedur kształcenia, poprawia-
nia schematów organizacyjnych itp. 

Postępująca globalizacja nauki i nowe modele rozwoju szkolnictwa wyraźnie 
domagają się również zmiany filozofii kształcenia, wymuszają przyjęcie nowych 
światowych standardów w polityce naukowej. Te zmiany – inspirowane Dekla-
racją Bolońską i ideą budowy społeczeństwa opartego na wiedzy – przynoszą 
nowe możliwości, ale też nowe wyzwania, którym trudno sprostać.

Zebrany materiał pozwala dostrzec główne kierunki i charakter realizowa-
nych przemian, które są w zasadzie podobne w całej Europie, chociaż nie po-
zbawione szczególnych właściwości i zróżnicowanej specyfiki, uwarunkowanej 
odmiennością miejscowych klimatów intelektualnych, przyjętego w przeszłości 
modelu uniwersytetu i związaną z nim tradycją.

Utrwalone doświadczeniami przeszłości, odmienne formy kształcenia 
na poziomie wyższym, inne uporządkowanie treści programowych, odrębne 
formy instytucjonalnej organizacji nauk społecznych oraz różnie zdefinio-
wana rola państwa w systemie funkcjonowania uczelni generuje w poszcze-
gólnych krajach zróżnicowanie w sposobach przekazywania wiedzy teore-
tycznej, prowadzenia badań empirycznych i możliwości praktycznego jej 
wykorzystywania. 
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W sferze badań naukowych widoczne jest przesunięcie z badań problema-
tyki wewnętrznej w stronę międzynarodowych badań komparatystycznych. 
Wzmaga się nacisk na umiędzynarodowienie problematyki badawczej i sku-
pienie uwagi na integracji europejskiej oraz procesach globalizacyjnych. Za tym 
idzie wyraźna tendencja do publikowania w języku angielskim – w prestiżo-
wych czasopismach i wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym – nie tylko 
artykułów naukowych, ale także dysertacji doktorskich. Wszakże w niektórych 
państwach (na przykład Niemcy, Szwecja) misja politologii upatrywana jest 
przede wszystkim w edukacji obywatelskiej społeczeństwa oraz przygotowa-
niu absolwenta do roli eksperta i zderza się z dążeniem do internacjonalizacji 
tematyki badań.

W metodologii badań tradycyjne podejścia historyczno-instytucjonal-
ne nadal są bardzo wpływowe, ale w badaniach empirycznych nabierają 
na znaczeniu stanowiska o proweniencji pozytywistycznej; w szczególności 
dotyczy to tych środowisk akademickich (na przykład Norwegia, Niemcy, 
Portugalia), w których znaczącym uznaniem cieszą się osiągnięcia politologii 
amerykańskiej.

Zebrane informacje i analizy wskazują również na zjawisko postępującej 
fragmentacji dyscypliny, i to zarówno w odniesieniu do badań, jak i dydaktyki. 
Rośnie rola specjalizacji w programach kształcenia, niektóre subdyscypliny, jak 
administracja publiczna, stosunki międzynarodowe i europeistyka, zmierzają 
do większej atomizacji, rozluźniając relacje z nauką o polityce, co w konsekwen-
cji zagraża koherencji metodologicznej i tożsamości dyscypliny. Powstają nowe 
specjalizacje na poziomie studiów magisterskich, głównie o profilu ekonomicz-
nym i administracyjnym, podążające za aktualnymi trendami na rynku edu-
kacyjnym i rynku pracy, które „zmuszają” także wydziały nauk politycznych 
do pomnażania orientacji zawodowych oraz bliższego związku badań i dydakty-
ki z praktyką. W niektórych uniwersytetach proponuje się inne rozwiązanie tego 
problemu i organizuje się studia wielodyscyplinarne, podejmujące wspólny te-
mat: „polityka”, na których wykłada się naukę o polityce, biznes i socjologię. 

Stosunkowo równy udział tekstów pozyskanych z nowych i starych państw 
Unii Europejskiej pozwala na wstępne porównanie stanu i rysujących się ten-
dencji rozwoju politologii. Dokładniejsza lektura artykułów pozwala dostrzec 
pewne różnice regionalne między wschodem, a zachodem Europy, zauważal-
ne przede wszystkim w stanach mentalnych, konfiguracji i zakresach posia-
danej wiedzy oraz w odmiennym postrzeganiu roli nauki o polityce w życiu 
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publicznym. Przywołana tu refleksja wymaga jednak osobnej komparatystyki 
oraz starannej analizy rzeczowej i logicznej zgromadzonych informacji. Zawar-
te w nich przemyślenia mogą również być z powodzeniem wykorzystane jako 
cenne źródło inspiracji, dające początek kolejnym badaniom.

Z zebranego materiału można wnosić, że w wielu krajach europejskich po-
litologia jako kierunek studiów licencjackich, magisterskich i doktorskich cie-
szyła się w ostatnich dwóch dekadach większą popularnością niż inne nauki 
społeczne. W niektórych państwach w okresie ostatniego piętnastolecia odno-
towano znaczny wzrost liczby studentów na studiach politologicznych. Przy-
kładowo: w Wielkiej Brytanii w latach 1997–2012 wzrost ten wyniósł 125%; 
w Szwajcarii liczba studentów politologii podwoiła się po roku 2000; w Por-
tugalii wzrosła o 25% w latach 2007–2012; w Irlandii liczba studentów studiów 
licencjackich zwiększyła się o 18%. W innych krajach wzrost był bardziej umiar-
kowany, a w takich państwach jak Hiszpania i Włochy zaznaczył się tylko nie-
wielki spadek.

We wszystkich tzw. nowych państwach UE politologia zdobyła sobie pozycję 
„normalnej” dyscypliny akademickiej, tak pod względem rozwoju instytucjo-
nalnego, metod kształcenia studentów i doktorantów, jak też profesjonalizacji 
kadry dydaktycznej. Wszędzie – z różnym nasileniem – zachodziły procesy in-
stytucjonalizacji, konsolidacji i europeizacji akademickich środowisk politolo-
gicznych, a kreowanie nowoczesnej nauki o polityce było równolegle sprzężone 
z postępującymi przemianami, ukierunkowanymi na demokratyzację życia 
społecznopolitycznego.

Był to dogodny klimat, w którym wykształcenie o profilu politologicznym 
cieszyło się w latach 90. dużą popularnością wśród kandydatów na studia uni-
wersyteckie, w większości nowych demokracji środkowo-europejskich. Szcze-
gólnie wyraźnie proces ten był widoczny w Polsce: gdzie liczba studentów po-
litologii wzrosła w latach 1993–1999 blisko pięciokrotnie (od 8073 do 47 842). 
Rekordową liczbę studiujących politologię zanotowano w 2005 r. – 556 744 stu-
dentów! Załamanie tego trendu nastąpiło w 2006 r.; w następnych latach, 
aż do dnia dzisiejszego, ma miejsce systematyczny spadek liczby kandydatów 
na studia politologiczne w większości polskich szkół wyższych. Warto pod-
kreślić, że tak gwałtowne zmiany popularności tego kierunku studiów nie 
wystąpiły w żadnym kraju Europy! 

W tych okolicznościach wskazywanie na ważny czynnik związany z ni-
żem demograficznym jest wyjaśnieniem niewystarczającym i nie zwalnia nas 
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od poszukiwania jeszcze innych, głębiej ukrytych powodów obserwowanego 
stanu rzeczy. Problem jest palący i dotyczy nie tylko politologii, w różnym stop-
niu borykają się z nim także inne nauki społeczne i humanistyczne. 

Warto zauważyć, że poczynając od lat 90., politologia stała się obecna nie-
omal w każdej szkole wyższej i utraciła status dziedziny wyłącznie uniwersy-
teckiej, dostarczającej usystematyzowanej wiedzy o charakterze ogólnokształ-
cącym. Często niekontrolowany przyrost kadry, słabo przygotowanej do prze-
kazywania wiedzy humanistycznej i społecznej, ulegającej niekiedy pomysłom 
o proweniencji doktrynalnej; dostępność uczelni zagranicznych; niefortunne 
wypowiedzi znaczących postaci polskiego życia publicznego obniżające rangę 
wykształcenia wyższego i negujące wartość nauk społecznych i humanistycz-
nych, politologii w szczególności – to tylko niektóre czynniki mogące mieć 
wpływ zarówno na obniżanie poziomu jakości kształcenia, jak i gwałtowny 
spadek zainteresowania tymi naukami w Polsce.

Politologia, aby mogła zostać doceniona i odzyskać szerszą akceptację spo-
łeczną, powinna nabrać takiego znaczenia i sensu jak w krajach zachodnich 
(na przykład Francji, Niemczech i innych), gdzie nauka jest rozumiana jako do-
bro kultury umysłowej, a od studiów odbytych na poziomie wyższym oczekuje 
się, że tak uformują postawę wykształconego absolwenta, aby – obok zasobów 
wiedzy przedmiotowej, refleksji logicznej i aksjologicznej – był zdolny do kry-
tycznego myślenia; koniecznej umiejętności, w którą powinien być wyposażony 
„świecony obywatel”. 

Być może zaaferowani współpracą i utrwalaniem kontaktów z nauką eu-
ropejską, rozwijaniem badań w ramach obowiązujących metodologii i stoso-
wanych standardów, bezrefleksyjnie ulegliśmy nowoczesnej myśli naukowej 
osadzonej współcześnie na wyobrażeniu, że zaawansowane studia na poziomie 
wyższym mają prowadzić działalność badawczo-rozwojową o wysokim stopniu 
użyteczności, i w ten sposób wspierać procesy rozwoju społecznego i gospodar-
czego w społeczeństwie opartym na wiedzy.

Przez nieuwagę przystaliśmy na proponowany model edukacji, nakierowa-
ny wyłącznie na wzrost gospodarczy, który uznaje się za decydujący dla roz-
woju państwa, promujący starą definicję rozwoju państwa, w której „rozwój” 
rozumiany jest jako „wzrost” gospodarczy3. Akceptacja tej idei w UE, mimo 

3  M.C. Nussbaum, Nie dla zysku. Dlaczego demokracja potrzebuje humanistów, 
Warszawa 2016, s. 145–146.
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zgłaszania szeregu wątpliwości wobec proponowanych rozwiązań, zaowoco-
wała „cichym kryzysem” edukacji o zasięgu ogólnoświatowym4. Szczególnie 
w Polsce doprowadziła do osłabienia nauk społecznych i stworzyła zagrożenie 
dla humanistyki, tracącej z wolna wpływ na debatę publiczną o edukacji. Uczel-
nie mają w większości jeden cel – maksymalizowanie zysku nie motywowanego 
wartością nauki. Edukację uniwersytecką – zarówno nauczanie , jak i badania 
– analizuje się w kategoriach wzrostu oraz pytań o to, w jaki sposób każda dy-
scyplina i każdy badacz mogą przysłużyć się gospodarce; w jaki sposób badania 
i programy studiów służą wypracowywaniu zysków ekonomicznych, prowadzą 
do sukcesów rynkowych.

Bodźce, którym poddawani są politycy – rywalizacja wyborcza, zabiegi 
o wizerunek i miejsce w rankingach politycznych – sprawiają, że wybierają mo-
del edukacji nastawiony na sukcesy, osiągnięcia gospodarcze – jest to zjawisko 
powszechnie w świecie znane i w konsekwencji rozstrzygające kwestię finan-
sowania edukacji, która ma być nastawiona na wzrost gospodarczy. Presja eko-
nomiczna, uwaga skupiona na konkretnych, poszukiwanych umiejętnościach 
zawodowych prowadzi do zmiany programu nauczania, metod badawczych 
i metod finansowania.

Być może należy rozważyć, czy jeden z czynników odpowiedzialnych za spa-
dek popularności nauki o polityce w Polsce nie tkwi w dezorientacji wywo-
łanej nieprzemyślaną dostatecznie propozycją nowego modelu kształcenia 
młodych pokoleń politologów. Zbyt pochopnie wyrażoną zgodą, aby również 
w naukach społecznych dominował model homo oeconomicus, tj. nauczanie 
szablonowo pojmowanych ról zawodowych i obowiązek ciągłego doskonalenia 
wyuczonej „instrukcji obsługi”. Umknęło naszej uwadze, że edukacja nakie-
rowana na wzrost gospodarczy nie sprzyja pogłębionej refleksji nad problema-
mi redystrybucji czy nierówności społecznych5, ułatwia natomiast przedmio-
towe traktowanie ludzi; dostrzega jedynie agregaty, którymi można sprawnie 
manipulować. 

Państwo, organizujące społeczeństwo oparte na wiedzy, stawia na użytecz-
ne, mające konkretne zastosowanie, kwalifikacje; na wypracowywanie zysków 

4  Ibidem, s. 165. 
5  Por. A. Sen, Rozwój i wolność, tłum. J. Łoziński, Poznań 2002; J.E. Stiglitz, Cena 

nierówności. W jaki sposób dzisiejsze podziały społeczne zagrażają naszej przyszło-
ści?, tłum. R. Mitoraj, Warszawa 2015; T. Klementewicz, Stawka większa niż rynek. 
U źródeł kapitalizmu bez granic, Warszawa 2015. 
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gospodarczych, które uznaje za decydujące o przyszłości. W konsekwencji daje 
wsparcie przestarzałej już definicji rozwoju państwa – i przyjmuje tezę o potrze-
bie tworzenia edukacji promującej rozwój rozumiany jako wzrost gospodarczy. 
W konsekwencji, w kształceniu obywateli dominuje wyraźnie jedna perspekty-
wa – przygotowanie do zawodu!

Oczywiście, opanowanie umiejętności zawodowych jest ważne, to waru-
nek konieczny, ale niewystarczający! Nie wystarczy do racjonalnego sporu po-
między obywatelami o odmiennych światopoglądach; różniących się religią, 
pochodzeniem, zamożnością, statusem społecznym, stopniem sprawności fi-
zycznej, płcią kulturową i seksualnością. A przecież każdy z nich to wyborca 
i podejmuje decyzje mające wpływ na życie innych we wspólnocie państwowej. 
Obywatel, wprawdzie użyteczny i sprawny zawodowo, ale pozbawiony zdolno-
ści do krytycznego myślenia, bez rozwiniętej empatii i wyobraźni, ma kłopoty 
z rozwijaniem kariery zawodowej i równocześnie byciem rozumnym, oświe-
conym członkiem wspólnoty obywatelskiej. Czy tak wykształcony absolwent 
może sobie poradzić – podejmując pracę zawodową – z korupcją, czy z mobbin-
giem; skąd ma wiedzieć, jak postępować w świecie pluralistycznych wartości. 
Jak poradzić sobie z demokracją, dostrzegać i liczyć się z odmiennym punk-
tem widzenia drugiego człowieka, z którym żyją wspólnie w wielokulturowym 
i pełnym sprzecznych opinii – a więc demokratycznym – społeczeństwie. Jak 
łagodzić napięcie pomiędzy suwerennością zbiorowej woli, a więc tym co „de-
mokratyczne”, a wolnością jednostek, a więc tym co „liberalne”. Jak pokazać 
studentom zarówno realistyczne ograniczenia, tj. granice „wolności od”, jak 
i szanse kreatywnego uczestnictwa w społeczeństwie, wykorzystując potencjał 
„wolności do”6. W naukach politycznych debaty na ten temat nie ustają nigdy, 
pod warunkiem, że są uprawiane w społeczeństwie demokratycznym, gwaran-
tującym obywatelom pewną przestrzeń wolności od państwa.

Do niedawna sądzono, że politykę można zdefiniować w miarę ściśle po-
przez określenie jej granic, te zaś były objaśniane przez to, co uznawano 
za konieczne dla stabilnego funkcjonowania państwa. Gwałtowne, radykalne 
i przyspieszone zmiany społeczno-polityczne, którym towarzyszy eksplodu-
jący postęp technologiczny, spowodowały dezorganizację i zagubienie dyscy-
pliny, a w konsekwencji rozmyły jej tożsamość. Obecnie „polityka” to termin 

6  Socjologia codzienności, red. P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Kraków 2008, 
s. 23.
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określający ‘zjawisko rozproszone’, dające się uchwycić w praktykach, w dzia-
łaniu i nabierające odmiennych znaczeń w zależności od kontekstów. Ta wyjąt-
kowo skomplikowana sfera rzeczywistości społecznej stanowi, być może, jeden 
z najtrudniejszych do zbadania obszarów zjawisk społecznych, z jakimi ludzie 
mają do czynienia7.

„Cichy kryzys” i to, jak go powstrzymać, jest pytaniem o podstawy ustrojowe 
państwa, o to, jak podtrzymywać przy życiu „liberalną demokrację”, gwaranta 
akademickiej wolności będącej kluczem do jakości we wszystkich obszarach 
życia społecznego8. W konsekwencji to pytanie o to, po co w ogóle uczymy po-
litologii czy szerzej nauk społecznych? Czy model edukacji politologicznej ma 
być ukierunkowany na kształcenie absolwentów, którzy mają być użyteczni, 
posiadać umiejętności uznawane za praktyczne i są na przykład biegli w tech-
nikach manipulacji ludźmi, mają wiedzę, jak umiejętnie zarządzać „prawdą”?, 
w razie potrzeby potrafią sprawnie upowszechniać wiedzę z „Archiwum X”, 
zamieniając wiedzę naukową w ideologię? Jaki ostatecznie zasób wiadomości 
chcemy przekazać następnym pokoleniom politologów?

Pytania o praktyczną użyteczność nauki o polityce, nacisk na zastosowanie 
wiedzy politologicznej, strategie współpracy nauki – gospodarki (biznesu) – ad-
ministracji – budzą wątpliwości i wytwarzają napięcie. Istnieje zatem paląca 
potrzeba ciągłej dyskusji i kolejnych konferencji; sprawa jest pilna, ponieważ 
ostatecznie kształt i poziom wytwarzanej i upowszechnianej wiedzy zdecydują 
w przyszłości o miejscu, jakie społeczeństwo polskie będzie zajmować w świa-
towym porządku.

Polityka to nie tylko użyteczna, łatwa w obsłudze technika, lecz także 
przedsięwzięcie moralne9, a rozwój to nie tyle wzrost gospodarczy, co przede 
wszystkim model rozwoju człowieka – obywatela żyjącego w porządku demo-
kratycznym. Jedna z metod oceny danego programu studiów nauk politycznych 
związana jest z pytaniem, na ile przygotowuje do życia w danym typie organi-
zacji społecznej i politycznej cechującej się określonymi celami. Model kształ-
cenia absolwenta nauki o polityce zorientowany na wzrost jest niedostosowany 

7  A. Touraine, Po kryzysie, tłum. M. Frybes, Warszawa 2013. 
8  Por. Legitymizacja transformacji i systemu politycznego w Polsce, red. J. Garlicki, 

Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2014; A. Antoszewski, Współczesne teorie 
demokracji, Warszawa 2016; J.W. Muller, Przeciw demokracji. Idee polityczne XX 
wieku w Europie, tłum. J. Majmurek, Warszawa 2016. 

9  J.E. Hallowell, Moralne podstawy demokracji, Warszawa 1993, s. 102.
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do celów demokracji, a przecież bez wsparcia ze strony odpowiednio wykształ-
conych obywateli żadne państwo funkcjonujące w systemie demokratycznym 
nie może zachować stabilności10.

Ten wątek refleksji powinien być w programie studiów politologicznych 
uwzględniony, tym bardziej że powoływanie się na wartości stało się współ-
cześnie stałym składnikiem publicznej debaty; w konsekwencji, dyskurs ak-
sjologiczny stopniowo przybiera na wyrazistości, stając się polem walki, gdzie 
zdobycie prawa do dysponowania wartościami jest rzeczywistym celem w po-
litycznym sporze; sukces stwarza szansę podjęcia „politycznej gry o wszystko”, 
ponieważ umożliwia zastosowanie pragmatyki emocjonalnego rozgrywania 
konfliktu w warunkach masowej kultury politycznej.

Jeżeli zgadzamy się, że wiedza politologiczna powinna kształcić, a nie indok-
trynować – to absolwenci tego kierunku studiów muszą być kształceni w duchu 
szacunku dla faktów, ale również dla krytycznego rozważania pytań, pojęć, 
kryteriów i pierwszych wrażeń ujawnianych w opiniach; poszukiwaniu prawdy 
i wiedzy, które nie są tendencyjne – jednakże, w imię prawdy, czuć się również 
w obowiązku doceniać to, co lokalne i typowe dla bogactwa biologicznej i kultu-
rowej różnorodności. Musimy uczyć odróżniać nie tylko „prawdę” od „fałszu”, 
ale także „dobro” od „zła”; perspektywę zewnętrzną obserwatora od perspek-
tywy wewnętrznej filozofa czy teologa. Wszystkie te wątki są ze sobą zbieżne; 
można się nauczyć je spostrzegać i odróżnić, ale nie można ich rozdzielić11. 

Aby to osiągnąć, potrzebujemy rozwiniętych nauk politycznych, wykształco-
nych umysłów – a w konsekwencji „oświeconych obywateli” – zdolnych do kry-
tycznego myślenia, bo tego właśnie wymaga innowacja i kreatywność . Nikt 
nie wykryje poważnych błędów, jeżeli wszyscy będą kiwali głowami, poddając 
się mechanicznie wyuczonej uległości. Znajomość logicznych właściwości my-
ślenia i umiejętność dostrzeżenia błędów w analizowanej strukturze wywodu 
ma – w konsekwencji – wpływ na relacje międzyludzkie, nie tylko w obszarze 
działalności naukowej czy politycznej, ale w każdym innym wymiarze świado-
mej ludzkiej aktywności społecznej. „Oświecony obywatel”, wykształcony i em-
patyczny członek wspólnoty równych, jest zdolny do wymieniania się ideami 

10  A. Touraine, Po kryzysie, s. 128. 
11  Por. L. Kołakowski, Miejsce dzieci w liberalnej demokracji, [w:] Moje słuszne po-

glądy na wszystko, Kraków 1999, s. 177; B. Krauz-Mozer, P. Borowiec, P. Ścigaj, 
Kim jesteś politologu, t. II, Kraków 2012, s. 252–271.
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na zasadzie szacunku i zrozumienia dla ludzi wywodzących się z różnych środo-
wisk. Styczność z ideami otwiera i doskonali umysł; o ileż bardziej porywająca 
byłaby debata oparta na szacunku niż kultura inwektyw, tak często dominująca 
w dyskusjach publicznych – mediach, parlamencie itp. Strach i podejrzliwość 
zostają zastąpione racjonalną i opartą na wzajemnym zrozumieniu – debatą; ta-
kie postawy mogą niekiedy zapobiegać i osłabiać utrwalanie się wśród obywateli 
przekonania, że dominacja jest lepsza niż porozumienie i działanie na zasadzie 
wzajemności

Myślenie krytyczne to m.in. umiejętności i odwaga konieczne, aby moc 
wyrazić sprzeciw wobec dominujących opinii; to biegłość badania i oceniania 
dowodów, logicznego analizowania argumentów, zdolność do empatycznego 
zrozumienia rozmaitych doświadczeń będących udziałem człowieka, a także 
zrozumienia złożoności świata, w którym żyjemy. To cenny składnik edukacji 
politologa, ale także wiedzy i postawy „obywatela oświeconego”, czy inaczej: 
„podmiotu sprawczego”, wykształconego i aktywnego, bez którego demokracja 
liberalna nie może przetrwać.

Aktywne myślenie krytyczne wymaga starannej edukacji; to trening umy-
słu, a nie przyuczanie do stadnego posłuszeństwa; to zdolność do myślenia 
i angażowania się w życie publiczne w krytycznym duchu, tzn. ze świadomoś-
cią, że krytyczna dyskusja naukowa prowadzona jest po to, aby rozważać, któ-
ra z konkurencyjnych teorii jest najbliższa prawdy. To racjonalny krytycyzm 
eliminujący błędy bez walki, bez przemocy fizycznej i bez przemocy symbo-
licznej, oszustw i negatywnych emocji, lecz za pomocą bezosobowych argu-
mentów rzeczowych i logicznych12. Krytyka musi być podejmowana w imię 
racjonalności naukowej, wierności własnym przekonaniom i ostrożności, wy-
nikającej z namysłu nad statusem oraz tymczasowym charakterem twierdzeń 
naukowych. 

Krytyczna postawa wobec różnych autorytetów i spekulacji jest warunkiem 
intelektualnej i moralnej szczerości, a to oznacza, że kryteria, które się proponu-
je jako rozstrzygające, również są otwarte na krytykę. Zatem nim się rozpocznie 
debatę, należy je ustalić i wyrazić na nie zgodę; podejmując decyzję w duchu 
myślenia sceptycznego, pozytywnego stosunku do Oświecenia i do spoczywa-
jącego na badaczach obowiązku sprawdzania i kwestionowania twierdzeń. 

12  K. Popper, Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, tłum. 
A. Chmielewski, Warszawa 1992, s. 115–119.
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Taki przebieg postępowania jest konieczny, ponieważ nauki społeczne to ob-
szar badań i wiedzy, w którym znacznie trudniej zachować jasność myśli i dojść 
do porozumienia, a to m.in. z powodu ich metodologicznego rdzenia, który 
można odnaleźć w utrzymującej się wzajemnej zależności między czynnikami 
empirycznymi i racjonalnymi oraz czynnikiem ludzkim, stanowiącym część 
tej mikstury. W tych okolicznościach wypracowanie zgody integrującej kom-
petentnych badaczy nie jest sprawą łatwą. Porozumienie jest jednak konieczne, 
zważywszy na to, że ważne aspekty ludzkiego życia, takie jak moralność i racjo-
nalność, muszą być rozumiane w kontekście światopoglądu zainspirowanego 
przez naukę.

Jeżeli potrafimy dostrzec, że nikt nie znajduje się poza zasięgiem polityki, 
że jej obecność jest nieunikniona w ludzkiej egzystencji i nie można od niej uciec 
– chociaż można próbować ją ignorować – to dla wielu stanowi to wystarczający 
powód do podjęcia próby zrozumienia tego fenomenu; ci decydują się na podję-
cie studiów politologicznych.

Politologia, ze względu na rozległość problematyki ważnej dla opisu, wy-
jaśnienia bądź zrozumienia polityki, obejmuje programem studiów również 
wiedzę z obszarów wielu innych szczegółowych dyscyplin społecznych, a także 
filozofii historii, prawa i nauk humanistycznych13.

W konsekwencji jest to kierunek studiów o charakterze interdyscyplinar-
nym, jak żaden inny, szeroko rozbudowujący perspektywy intelektualne swoich 
adeptów; uczy ich zwątpienia i samodzielnego stawiania pytań, dostarcza argu-
mentów chroniących przed ideologicznymi fascynacjami i proponuje ewentual-
ne wtajemniczenie w zasoby wiadomości gromadzonych przez nauki społeczne 
i szeroką refleksję humanistyczną. 

Rzetelnie opanowana i wchłonięta w trakcie studiów wiedza z zakresu nauk 
o polityce wymaga poważnego wysiłku, pozwala na wszechstronne otwieranie 
głów, zmusza do pełnej samodzielności w interpretacji przeżywanego świata, 
uczy akceptacji i szacunku dla różnych punktów widzenia, kształci humani-
styczną wrażliwość. Jednym słowem – absolwentów politologii cechuje, a przy-
najmniej powinna cechować, otwartość i intelektualna wszechstronność. To po-
zwala im funkcjonować i podejmować czynności zawodowe w różnych obsza-
rach życia publicznego i politycznego, w świecie pluralistycznych wartości, ciągle 
zmiennym i płynnym, znajdującym się w procesie nieustannego stawania się.

13  Zob. B. Krauz-Mozer, P. Borowiec, P. Ścigaj, Kim jesteś…, t. II, s. 265.
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Jeżeli jednak politolog profesjonalista podejmuje pracę naukowo-badawczą, 
to ma świadomość, że nie przestaje również być obywatelem posiadającym ja-
kieś poglądy polityczne; nie ulega złudzeniu, że może zająć pozycję poza spo-
łecznie zorganizowanym światem. Jego problemem nie jest to, czy powinien 
opowiadać się po czyjejś stronie, gdyż wie, że to jest nieuchronne, ale to, po czy-
jej stronie staje; tym samym jest gotów do odpowiedzialnego, dobrze uargu-
mentowanego moralnego bądź politycznego zaangażowania. 

Wszakże właściwą miarą jego umiejętności zawodowych jako badacza jest 
gotowość dochodzenia do wniosków obalających „niewzruszone” poglądy, któ-
re wcześniej wyznawał; wszelkie przekonania, nawet własne, potrafi traktować 
z pewną rezerwą, ponieważ częścią jego wiedzy jest umiejętność życia w nie-
pewności i ciągłe poszukiwanie, zdolność do rozważnej – osadzonej w świato-
poglądzie naukowym – refleksji, argumentowania i prowadzenia dyskusji bez 
powoływania się na autorytet tradycji lub autorytet władzy. Tak wykorzysty-
wana wiedza politologiczna jest ćwiczeniem w spokojnej, pozbawionej emocji 
analizie polityki, w kreatywnym sposobie myślenia, umożliwiającym dostrze-
żenie istnienia związków tam, gdzie nikt się ich nie spodziewa – jest pomocna 
w przygotowaniu czynnego zawodowo polityka. 

Wszakże uprawianie polityki często wymaga prezentowania utrwalonych, 
popularnych i uproszczonych poglądów, co jednak nie musi oznaczać, że dobrze 
przygotowany do swej roli zawodowej polityk traci z pola widzenia szereg waż-
nych czynników odgrywających istotną rolę w procesie podejmowania decyzji 
politycznych; by wymienić tylko grę sił i wpływów, nierówną dystrybucję wie-
dzy, zróżnicowanie obywateli w zakresie kompetencji i partycypacji politycznej. 
To właśnie rozległa i zróżnicowana wiedza politologiczna daje mu ową szcze-
gólną wrażliwość i rozeznanie materii, w której działa. Co więcej, dostarcza mu 
wiele różnorakich, a zarazem silnych argumentów perswazji, wśród których 
może wybierać, uzasadniając swoje stanowisko wobec ważkiego społecznie 
problemu, omawianego w debatach politycznych. Rozumie, że argumenty po-
trzebne są nie tylko do wyjaśnienia swojego stanowiska wobec danego dylema-
tu, lecz także do tego, by przekonać innych ludzi do własnych racji. Wie, że aby 
dowieść potrzebę podjęcia określonych decyzji politycznych, musi się odwołać 
do uzasadnień rzeczowych oraz dowodów logicznych i zarazem do interesu 
publicznego. 

Są to zasoby wiedzy ważne nie tylko dla aktywnych w życiu publicznym po-
lityków, ale także dla każdego „oświeconego obywatela”, który aby nie zagubić 
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się we współczesnym świecie, powinien być wyposażony w przydatny zestaw 
podstawowych wiadomości, koniecznych, aby rozpoznawać, rozumieć i działać, 
podejmując możliwie racjonalne, trafne decyzje. 

Obowiązek upowszechniania tych umiejętności spoczywa m.in. na inter-
dyscyplinarnej politologii; wiedza bowiem – dotycząca usprawniania funkcjo-
nalnego albo budowy podstaw normatywnych dla życia publicznego – stanowi 
główny wyznacznik działań politycznych.

Być może właśnie taka politologia jest nam konieczna!14
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Streszczenie

Celem artykułu jest określenie miejsca i roli politologii we współczesnej nauce 
w kontekście zachodzących we współczesnym świecie globalnych trendów. 
Autorka stawia pytania o stan i kondycję politologii w odniesieniu do celów, 
które ta dyscyplina powinna spełniać. Ukazuje w tym kontekście złożoność 
pojawiających się problemów, m.in. jej fragmentaryzację i postępującą interna-
cjonalizację. Zauważa, że politologia – jako dyscyplina naukowa – ma nie tyl-
ko służyć rozwojowi ekonomicznemu danej wspólnoty, ale przede wszystkim 
rozwijać w jednostce zdolność do krytycznego myślenia i bycia rozumnym, 
oświeconym członkiem wspólnoty obywatelskiej.

Słowa kluczowe: politologia, kształcenie, nauki humanistyczne

Abstract

The aim of the paper is to determine the place and role of political science 
in contemporary science in the context of global trends. The author raises 
questions about the state and condition of political science with regard to the 
goals that this discipline should fulfill. The complexity of problems is described 
including fragmentation and progressive internationalization. Finally, the 
author states that political science- as a scientific discipline – not only serves 
the economic development of a given community, but, above all, develops in 
the individuals the ability to critical thinking and being a rational, enlightened 
member of the civic community.

Keywords: political science, education, humanities
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Nauczanie na kierunkach politologicznych 
w Polsce w kontekście oceny jakości 
kształcenia w latach 2012–2015*

Zadanie podjęte w niniejszym artykule dotyczące oceny nauczania akademi-
ckiego na kierunkach politologicznych z uwagi na przyjęte ramy musi skutko-
wać szeregiem ograniczeń i czasowych i podjętych wątków tematycznych. Ma 
zatem charakter syntezy podsumowującej lata 2012–2015. 

Już w tym miejscu należy wyjaśnić, co oznacza ujęty w tytule zapis „na kie-
runkach politologicznych”. W myśl powszechnie obowiązującego w Polsce pra-
wa w zakresie szkolnictwa wyższego1 wskazuje się w zakresie nauk społecznych 
i prawnych w dziedzinie nauk społecznych – nauki o polityce, które, w opinii 
autora, stanowią absolutny rdzeń i podstawę kształcenia dla szeregu kierunków 
studiów: politologia, europeistyka, stosunki międzynarodowe, kierunki powią-
zane z bezpieczeństwem narodowym i wewnętrznym, a także z wieloma o innej 
nazwie, ale efektami kształcenia powiązanymi z państwem, politykami publicz-
nymi, zarządzaniem państwem czy sferą publiczną. Także – na obecnym eta-
pie – relacje pomiędzy „naukami o polityce” a „naukami o polityce publicznej” 
nie zostały jednoznacznie zakreślone. O ile nauki o polityce publicznej walczą 
o środowiskowe uznanie i oswojenie się, to na poziomie kształcenia wzajemnie 
się przenikają, a samo osadzenie kierunków studiów na jednych i drugich bywa 
często intuicyjne czy wręcz podyktowane celami bardziej utylitarnymi.

*  Prezentowany pogląd jest wyłącznie autorski. Oceny odnoszące się do aktywno-
ści Polskiej Komisji Akredytacyjnej pochodzą z wykorzystanych w publikacji ra-
portów z działalności PKA oraz raportów powizytacyjnych publikowanych przez 
PKA na jej stronie internetowej.

1  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 
2011 roku w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin 
naukowych i artystycznych, Dz.U. 2011, nr 179, poz. 1065.
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Nauki o polityce i polityce publicznej są także obecne w na przykład kierun-
kach odnoszących się do administracji (sfery publicznej), pracy socjalnej, polityki 
społecznej poprzez wybrane efekty kształcenia2, treści nawiązujące do państwa 
i zarządzania nim. Można zatem uznać, mimo iż klasyczna politologia – w ro-
zumieniu kierunku studiów – przeżywa(-ła) w minionym okresie fazę spadku 
popularności, to należy na ten fakt patrzeć zdecydowanie szerzej. Politologia 
ze swego środowiska i zasobów kadrowych wykreowała stosunki międzynarodo-
we, europeistykę, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo, przy zachowaniu 
– co do zasady zbliżonej bazy potencjalnych kandydatów, tzn. poruszających się 
na bazie swych zainteresowań i kompetencji w obszarze nauk społecznych.

Powyższe ustalenia powinny zatem z jednej strony pozwolić patrzeć na ten 
fakt z należną satysfakcją, być może zazdrością, ale i ostrożnością. Obecny 
stan jednoznacznie sugeruje konieczność troski o dyscyplinę i jakość kształ-
cenia zarówno w instytutach politologii, na kierunkach politologicznych, jak 
i pokrewnych. Zadanie to jest jednoznacznie i mocno osadzone w przepisach 
prawa3 w tym miejscu, gdzie ustawodawca zobowiązał uczelnie do osadzenia 
kierunku studiów (tu efektów kształcenia) w określonych dziedzinach i dyscy-
plinach naukowych. Fakt ten rodzi kilka konsekwencji: w procesie kształcenia 
powinni być obecni przedstawiciele nauki o polityce, mogą oni współtworzyć 
środowisko akademickie, a nawet rdzeń kadrowy, przekazywana jest treść poli-
tologiczna, mogą być prowadzone badania naukowe, a prace dyplomowe mogą 
podejmować zagadnienia właściwe dla współczesnych nauk o polityce.

Podejmując trud oceny kondycji nauczania politologicznego, nie można 
pominąć uwarunkowań działania szkół wyższych i nauczycieli akademi-
ckich. Minione lata cechowała duża dynamika przepisów prawa i głębokich 
zmian systemowych powiązanych z wprowadzeniem krajowych ram kwali-
fikacji4. Także, co nie pozostawało bez znaczenia na aktywność akademicką 

2  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. 
w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, Dz.U. 2011, 
nr 253, poz. 1520.

3  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 
2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i po-
ziomie kształcenia Warszawa, dnia 9 października 2014 r., poz. 1370.

4  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. 
w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, Dz.U. 2011, 
nr 253, poz. 1520.
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nauczycieli, na ich barkach spoczywał obowiązek budowy systemów zarzą-
dzania dydaktyką spełniających wymogi ocen programowych i instytucjo-
nalnych komisji akredytacyjnej5, gruntowne zmiany w zakresie kształcenia 
na studiach podyplomowych i doktoranckich oraz potwierdzanie efektów 
uczenia się6.

Można zatem uznać, że współ-
czesny politolog aktywny 
w  środowisku akademickim 
pracuje wespół z prawnikami, 
administratywistami, socjolo-
gami, politykami społecznymi 
i nauczającymi w zakresie sze-
roko ujętego bezpieczeństwa. 
Jest on obecny w uczelniach 
publicznych i  niepublicznych, 
a  na  klasycznej politologii 
w  zdecydowanie większym 
stopniu w  publicznych szko-
łach i w większych ośrodkach 
akademickich

Niestandardowe nazwy kierunków studiów w  ramach 
obszaru nauk społecznych i prawnych: 
administracja europejska, zarządzanie państwem, pro-
jektowanie aktywności społecznej, stosowana psycho-
logia zwierząt, administracja i polityka publiczna; anality-
ka i kreatywność społeczna, coaching, dziennikarstwo 
i nowe media, doradztwo i coaching, e-administracja, 
bezpieczeństwo w biznesie, bezpieczeństwo zdrowot-
ne, bezpieczeństwo państwa, informatyka w  bizne-
sie i  administracji, lotnictwo, psychologia w  biznesie, 
przedsiębiorczość na  rynku pracy, prawo w  biznesie, 
biznes międzynarodowy, coaching i zarządzanie zaso-
bami ludzkimi, kryminologia, logistyka bezpieczeństwa, 
mediaworking, mediacje i negocjacje, psychokrymina-
listyka, prawo handlowe i administracja, prawo w dzia-
łalności gospodarczej, prawo publiczne, public rela-
tions i doradztwo medialne, psychologia rynku, wojsko 
w  systemie służb publicznych, zarządzanie kryzysem 
indywidualnym

Odrębną grupę wyzwań stanowiły te powiązane z budowaniem misji i stra-
tegii rozwoju uczelni, kierowanie szkołą wyższą w konwencji zarządzania 

5  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. 
w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej, Dz.U., nr 207, 
poz. 1232. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 paź-
dziernika 2014 r. w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej 
oraz oceny instytucjonalnej Warszawa, dnia 8 października 2014 r., poz. 1356.

6  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. 
w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach na-
ukowych, Dz.U. 2011, nr 196, poz. 1169; Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych 
Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r., poz. 841.
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poprzez jakość, budowaniem WSZJK, układanie relacji z interesariuszami we-
wnętrznymi i zewnętrznymi, monitorowanie losów zawodowych absolwentów 
i budowanie w oparciu o to ścieżek kształcenia, rozbudowa sprawozdawczości 
oraz polityki informacyjnej. Suma tychże czynników pozwala uznać warunki 
pracy nauczycieli akademickich za wysoce niestabilne i absorbujące coraz wię-
cej zaangażowania po stronie obsługi kierunki studiów, a nie „intelektualnego 
prowadzenia studentów”.

Czynnik demograficzny w powiązaniu z nasilającą się konkurencją pomię-
dzy uczelniami, dynamiką zmian preferencji studentów wraz ze wzrostem ich 
oczekiwań i niskim nakładem finansowym wyznaczają ostatnią stronę uwa-
runkowań brzegowych funkcjonowania szkół wyższych w Polsce.

Kierunki politologiczne w minionej kadencji Polskiej Komisji Akredytacyj-
nej (2012–2015) podlegały ocenie na różne sposoby, w ramach ocen instytucjo-
nalnych, kierunkowych, studiów podyplomowych i doktoranckich. W obsza-
rze nauk społecznych, w ramach ocen instytucjonalnych, dominowały oceny 
pozytywne. Do słabszych elementów wydziałów tzw. społecznych należały 
w tym okresie kryteria dotyczące wewnętrznego systemu zapewnienia jakości 
kształcenia, studiów podyplomowych i doktoranckich, co niosło ze sobą skutek 
w postaci niewielkiej liczby ocen wyróżniających. Fakt, iż co do zasady nie było 
istotnych różnic pomiędzy wydziałami/uczelniami, dowodzi obecności w miarę 
wyrównanego poziomu instytucjonalizacji zarządzania poprzez jakość i jedno-
cześnie podobnych problemów. Głos uczelni w tej kwestii dowodzi jednoznacz-
nie trudności w przyswojeniu nowego paradygmatu i języka opisu założeń oraz 
efektów kształcenia w środowisku humanistów i przedstawicieli nauk społecz-
nych. Pokazał także swoistą specyfikę nauk społecznych, np. w opozycji do nauk 
technicznych mogących zawsze jednoznacznie wskazać obiekt techniczny jako 
przedmiot poznania, a jego doskonałość konstrukcyjno-funkcjonalną za prze-
jaw efektowności kształcenia. Tam, gdzie wydziały uzyskały najwyższe wyni-
ki w ocenie instytucjonalnej, ujawnił się bardzo dobry wpływ dużych uczelni 
o długiej tradycji akademickiej, zasobach kadrowych i studenckich. W takich 
uwarunkowaniach łatwiej jest bowiem konstruować bardziej ambitne (ale za-
razem realne) efekty kształcenia, wyznaczać cele edukacyjne. Lepsze zasoby 
kadrowe pozwalały sublimować procedury jakości kształcenia „wymuszające” 
presję na badania naukowe, dydaktykę i ich wzajemne powiązanie.

Dominującą formą nadzoru nad kształceniem nadal w minionym okre-
sie pozostawała ocena dedykowana wybranemu kierunkowi, tzw. ocena 
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programowa. Skala ocen i ich rozbieżność obrazują bardzo duże zróżnico-
wanie poziomu kształcenia; oczywiście, największa pula uczelni mieściła się 
w ocenie pozytywnej. Z upływem czasu coraz bardziej popularne stawało 
się zawieszanie kierunku, jego wygaszanie, likwidacja uczelni. Po wniosko-
dawczym boomie kolejne lata były okresem kontroli kierunków z dziedziny 
bezpieczeństwa. Oceny programowe pokazały, że stosunkowo najtrudniej 
nadal było dobrze konstruować efekty kształcenia, metody dydaktyczne 
i weryfikacji efektów kształcenia na każdym etapie nauczania.

Infrastruktura, jeśli budziła zastrzeżenia, to szczególnie z uwagi na za-
soby biblioteczne, oprzyrządowanie internetowe do wspomagania kształ-
cenia czy nauczania e-learningowego. Stan finansów odbijał się na nie-
aktualnym księgozbiorze, braku czasopism (w tym obcojęzycznych). Do-
brze, że pomocne okazywały się internetowe bazy danych. Mankamentem 
infrastruktury było dostosowanie do praktycznych profili kształcenia. 
W mniejszym stopniu dotyczyło to politologii, ale obecne było na kie-
runkach z zakresu bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego. Także 
na tych kierunkach zauważono słabość badań naukowych, co dowodzi 
początkowej fazy rozwoju dyscyplin(-y). Warto jednakże pamiętać, że pa-
trząc ogólnie, stan badań wynikał z zasobów kadrowych, tzn. z liczby 
nauczycieli (będących zatrudnionymi) oraz z ich palety. Pod tym wzglę-
dem w naukach społecznych zachodzą zróżnicowane procesy, nie za-
wsze dobrze przekładające się na jakość: kadra niewłaściwa dla koncepcji 
kształcenia lub dobrana pod „sztucznie” skonstruowany katalog dziedzin 
i dyscyplin naukowych, brak doświadczenia praktycznego kadry akade-
mickiej, niedostateczna weryfikacja kwalifikacji praktyków, osoby spoza 
RP, lokowanie kadry zaawansowanej wiekowo poza dużymi ośrodkami 
akademickimi w uczelniach niepublicznych. Kierunki politologiczne pod 
tym względem nie wyróżniały się.

Wbrew rozpowszechnianej opinii decydentów politycznych, polska poli-
tologia kształciła w minionym okresie na poziomie pozwalającym przyznać 
oceny wyróżniające. Warto także w tym miejscu wskazać, że z tego środowi-
ska nieustanie rekrutują się elity polityczne: Kraków, Wrocław, Warszawa, 
Poznań. Dostrzeżenie wkładu polskiej politologii do kształcenia akademi-
ckiego przyszło także w zakresie uznania przyjętych w uczelniach rozwią-
zań za dobre praktyki, za wzorcowe opracowanie efektów kształcenia, za po-
szukiwanie niszy edukacyjnych.
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Wyróżnienia: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego – kierunek po-
litologia; Wydział Dziennikarstwa i  Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego 
– kierunek politologia; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie wyróżnienie w ramach oceny instytucjonalnej
W kadencji PKA (2008–2012) inne dwa ośrodki akademickie uzyskały ocenę wyróżnia-
jącą na kierunku politologia
Oceny wyróżniające wydane przez ZNSiP dla kierunków: dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna, socjologia, prawo, administracja, pedagogika, polityka społeczna, bezpie-
czeństwo narodowe
Dobre praktyki: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Krakowie za dobrą praktykę uznano „Ocenę przygotowania i prowa-
dzenia przedmiotu”
Uznanie Ministra za „wzorcowe” opracowanie efektów kształcenia: Wydział Nauk Spo-
łecznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycz-
nych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Uznanie Ministra za ciekawą koncepcję kształcenia: Wydział Nauk Politycznych i Dzien-
nikarstwa w Poznaniu za studia w systemie dualnym oraz Wydział Nauk Społecznych 
w Lublinie za studia wschodnioeuropejskie 

Można zatem uznać, iż stan polskiej politologii z perspektywy zasobów 
nie jest zły. Doświadczana redukcja kandydatów na studia obejmuje zdecy-
dowaną większość kierunków i krajowych uczelni, a politolodzy wykazali się 
w tym zakresie dość dobrą zdolnością adaptacyjną i odpowiedzią na potrzeby 
przemian społecznych i cywilizacyjnych. Oczywiście, nie zwalania to od dal-
szej troski i o jakość dyscypliny, i poziomu nauczania, pozwala jednak żywić 
nadzieję na trwałą obecność politologii w ofercie dydaktycznej najlepszych 
polskich szkół wyższych.
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Streszczenie

Celem publikacji jest analiza specyfiki i jakości kształcenia na kierunkach po-
litologicznych w okresie 2012–2015 oraz podsumowanie. Autor zobrazował 
stan polskiej politologii w perspektywie poziomu nauczania na kierunkach 
ocenionych przez PKA, a także ogólnej refleksji o nauczaniu akademickim 
w dziedzinie nauk społecznych. Nauki o polityce są obecnie podstawą kształ-
cenia na politologii, ale jednocześnie stanowią rdzeń dydaktyczny i naukowo-
-badawczy innych kierunków studiów. Fakt ten zobowiązuje nas do wzięcia 
pod uwagę i uwzględnienia studentów. Nauki polityczne pojawiają się w róż-
nych konstelacjach badań i zasobów ludzkich. Sytuacja ta powinna być źród-
łem i satysfakcją w działalności na rzecz rozwoju i spójności dyscypliny nauko-
wej w obliczu deregulacji i otwarcia ścieżki akademickiej. Zewnętrzna ocena 
szkolnictwa wyższego daje pozytywne pojęcie wkładu politycznego w badania 
nauk społecznych i potwierdza poziom wykształcenia w ośrodkach uniwersy-
teckich. Wiele uczelni wyższych uzyskało najwyższy poziom, są znaczącymi 
ośrodkami akademickimi i rozwijały dobre praktyki w dziedzinach kształ-
cenia i badań naukowych. W tym czasie dążenie do spójności dyscypliny i jej 
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dalszego rozwoju uznano za główny cel w obliczu kryzysu popularności kla-
sycznej nauki politycznej.

Słowa kluczowe: nauki o polityce, polityki publiczne, jakość kształcenia

Abstract

The aim of this article is the analysis of the specificity and quality of education 
in political science in the period 2012–2015. The publication is the summary, 
the author illustrates the status of political science in Poland in the perspective 
of the level of teaching in the fields of the evaluation and estimation of 
the quality in higher education by PKA, as well as the general ref lection 
on academic teaching in the field of social sciences. Nowadays political sciences 
are the essential element of education in politics areas, but together the core of 
didactic and scientific research in other scientific disciplines. This fact obliges 
us to look and take responsibility for students. The political science appear 
in various constellations of research and human resources. This situation 
should be sources and satisfaction in activity for development and coherence 
of scientific discipline in the face of deregulation and the opening of academic 
path. The external evaluation of higher education gives a positive notion of 
a political contribution to the study of social sciences and certifies the level 
of education in university centers. A number of universities have received the 
highest rate, they are significant academic centers, and have developed good 
practices in teaching and research. At that time, the endeavor to the consistency 
of discipline and its further development was recognized as main purpose in 
the face of the crisis in popularity of classical political science.

Keywords: political science, public policy, quality of education
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Uniwersytet Łódzki

Internacjonalizacja polskich uczelni wyższych 

Wprowadzenie 

Umiędzynarodowienie jest dla polskich uczelni wyższych jednym z kluczo-
wych wyzwań strategicznych na początku XXI w. Dzieli je bowiem duży 
dystans zarówno do uczelni europejskich, jak i anglosaskich (por. raporty 
OECD1). Podjęcie wyzwań związanych z internacjonalizacją wymagać będzie 
stworzenia atrakcyjnych programów edukacyjnych w języku angielskim oraz 
opracowania konkurencyjnych strategii marketingowych. Strategie te powin-
ny opierać się na silnej orientacji rynkowej oraz na wysokiej jakości płatnych 
usług edukacyjnych oferowanych w języku angielskim.

Uwarunkowania internacjonalizacji uczelni wyższych 

Internacjonalizacja uczelni wyższych jest „procesem włączania wymiaru 
międzynarodowego, międzykulturowego oraz globalnego w proces świad-
czenia usług edukacyjnych na poziomie akademickim”2. Motywy interna-
cjonalizacji są mocno zróżnicowane, gdyż mają wymiar polityczny, ekono-
miczny, społeczno-kulturowy oraz akademicki3. 

1  Higher Education and Regions: Globally Competitive, Locally Engaged, OECD, Pa-
ris 2007; Education Policy Analysis: Focus on Higher Education, OECD, Paris 2006.

2  S.-J. Chan, Internationalising higher education sectors: explaining the approaches 
in four Asian countries, „Journal of Higher Education Policy and Management” 
2013, vol. 35, no 3, s. 316; Cyt. za: J. Knight, Updating the definition of internatio-
nalization, „International Higher Education” 2003, no 33, s. 2–3.

3  J. Knight, Internationalisation of higher education, [w:] Quality and Internatio-
nalisation in Higher Education, ed. Organisation of Economic Cooperation and 
Development, OECD, Paris 1999, s. 13–28. 
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W wielu krajach internacjonalizacja jest ważnym projektem politycznym 
polityki państwa; sprzyja lepszemu zrozumieniu różnych kultur, służy celom 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego oraz stymuluje rozwój go-
spodarczy. Może być także nowym, ważnym źródłem przychodów dla kraju 
i jego uczelni wyższych. Dobrze służy rozwojowi uczelni, podnoszeniu jako-
ści kształcenia oraz stymulowaniu innowacyjności4. Wszędzie jednak jest ona 
efektem procesów globalizacji5.

Uwarunkowania umiędzynarodowienia można podzielić na wewnętrzne 
i zewnętrzne. Pierwsze są zależne od samych uczelni i wynikają z ich decyzji 
strategicznych Drugie natomiast dotyczą niezależnych od nich – zmiennych 
rynkowych i regulacji rządowych oraz międzynarodowych.

Wewnętrzne uwarunkowania internacjonalizacji 

Myślenie o strategii uczelni wyższej w kontekście rynkowym jest dla wielu 
polskich uczelni publicznych zupełnie nowym wyzwaniem6. Jest ono nato-
miast standardem dla uczelni anglosaskich7 i Unii Europejskiej. W ujęciu neo-
liberalnym internacjonalizacja ma wymiar czysto ekonomiczny8. Ukończenie 

4  J. Knight, Internationalization, concepts, complexities and challenges, [w:] Inter-
national Handbook of Higher Education, ed. J.J.F. Forest, P.G. Altbach, Dordrecht 
2007, s. 207–227; M. Tadaki, Ch. Tremewan, Reimagining internationalization in 
higher education: international consortia as a transformative space?, „Studies in 
Higher Education” 2013, vol. 38, no 3, s. 369.

5  S.S. Bagley, L.M. Portnoi, Setting the stage: global competition in higher education, 
„New Directions for Higher Education” 2014, vol. 2014, no 168, s. 5–11.

6  T. Domański, Marketing of higher education – future challenges. Marketing szkół 
wyższych – wyzwania przyszłości, „Management and Business Administration. 
Central Europe” 2014, vol. 22, no 4, s. 118–132. 

7  J. Currie, R. DeAngelis, H. Boer, J. Huisman, C. Lacotte, Globalizing Practises and 
University Responses: European and Anglo-American Differences, Praeger, West-
port, CT 2003; H. de Wit, Internationalization of Higher Education in the United 
States of America and Europe: A Historical, Comparative, and Conceptual Analy-
sis, Greenwood Press, Westport 2002; idem, Strategies for Internationalisation of 
Higher Education: A Comparative Study of Australia, Canada, Europe and the Uni-
ted States of America, EAIE, Amsterdam 1995; Ph. Warwick, Y.J. Moogan, A com-
parative study of perceptions of internationalization strategies in UK universities, 
„Journal of Comparative & International Education” 2013, vol. 43, no 1, s. 102–123. 

8  J. Currie, R. DeAngelis, H. Boer, J. Huisman, C. Lacotte, Globalizing Practises…, 
s. 11.
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uczelni postrzegane jest przez zagranicznych studentów jako element osobistej 
strategii zwiększania własnej konkurencyjności na globalnym rynku pracy, 
co wpływa na gotowość do inwestowania w proces kształcenia na uczelniach 
zagranicznych.

Wśród najważniejszych uwarunkowań wewnętrznych należy wymienić sy-
tuację finansową uczelni wyższych i konieczność poszukiwania nowych źródeł 
przychodów. Kluczowym wymiarem internacjonalizacji uczelni jest więc rosnąca 
komercjalizacja i zorientowanie rynkowe9. Dotyczy to zarówno uczelni amery-
kańskich, australijskich, nowozelandzkich, kanadyjskich czy brytyjskich, jak i co-
raz częściej uczelni europejskich. Ważnym ogniwem tego procesu jest budowanie 
międzynarodowych sieci partnerskich – sprzyjających różnym formom interna-
cjonalizacji na bazie wzajemnych multilateralnych i bilateralnych kontaktów10.

Ograniczenia w finansowaniu centralnym wymagają nowego spojrzenia 
na rynek edukacyjny. Pogarszająca się sytuacja finansowa uczelni publicznych 
zmuszać je będzie do dywersyfikacji źródeł przychodów. Opłaty wnoszone przez 
zagranicznych studentów mogą być dla wielu uczelni ważnym źródłem przycho-
dów11. Przychody z czesnego studentów zagranicznych ułatwiają jednocześnie 
decentralizację systemu zarządzania uczelnią. Internacjonalizacja zwiększa ela-
styczność wydziałów w procesie kreowania nowych form kształcenia i wprowa-
dzania innowacji, które służą budowaniu większej otwartości na zmiany i ocze-
kiwania międzynarodowej zbiorowości studentów. Uczelnia otwarta na kontak-
ty zewnętrzne jest jednocześnie gotowa do szybszego przejmowania najlepszych 
praktyk wypracowanych przez zagranicznych partnerów i konkurentów. 

Uwarunkowania zewnętrzne 

W ostatnich latach następuje wyraźny wzrost roli czynników zewnętrznych 
w procesie generowania zmian na rynku edukacyjnym. Zmiany te są powiąza-
ne z procesami globalizacji, wzrostem mobilności studentów i oczekiwaniami 

9  S.E. Goddard, Uncommon ground: Indivisble territory and the politics of legitima-
cy, „International Organization” 2006, vol. 60, s. 35–59.

10  U. Teichler, The changing debate on internationalization of higher education, 
„Higher Education” 2004, no 48, s. 5–26. 

11  T. Domański, Marketing of Higher Education…, s. 118–132; idem, Marketing edu-
kacyjny w warunkach globalizacji rynku, [w:] Marketing w szkole wyższej. Prze-
miany w orientacji marketingowej, red. G. Nowaczyk, D. Sobolewski, Poznań 
2011, s. 23–30.
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pracodawców w zakresie znajomości przez absolwentów specyfiki rynku mię-
dzynarodowego. Internacjonalizacja uczelni wyższych jest także ważnym in-
strumentem polityki państwa w wymiarze politycznym i ekonomicznym. Uni-
wersytety – obok swej autonomii – są bowiem także instrumentem określonej 
polityki edukacyjnej, międzynarodowej czy ekonomicznej służącej interesom 
swych państw12.

Uwarunkowania kulturowe i społeczne internacjonalizacji ustępują dzisiaj 
miejsca uwarunkowaniom ekonomicznym. Zagraniczni absolwenci uczelni 
wyższych stają się nie tylko konsumentami usług edukacyjnych, lecz także kata-
lizatorami wymiany handlowej między swoimi macierzystymi krajami i krajem 
ich uczelni wyższej. Jest to najbardziej widoczne w internacjonalizacji uczel-
ni wyższych w USA, Australii, Kanadzie czy Nowej Zelandii. Ponadto, opłaty 
wnoszone za studia przez cudzoziemców są znacznie wyższe od opłat studentów 
krajowych. Przykładowo, w Nowej Zelandii są one trzykrotnie wyższe13. Nowa 
Zelandia, Australia i Kanada pozycjonują się na globalnym rynku edukacyjnym 
jako alternatywne miejsca do studiowania w odniesieniu do tradycyjne wybie-
ranych anglojęzycznych uczelni w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii14. 
Czynnik ekonomiczny jest również bardzo widoczny w procesie internacjona-
lizacji uczelni europejskich15.

Z kolei przykładem prymatu uwarunkowań politycznych są Chiny16. W cią-
gu ostatnich 30 lat dokonało się tam przejście od fazy dostrzegania wagi inter-
nacjonalizacji (lata 80.), przez budowanie uczelni na poziomie światowym (lata 
90.) do rozwoju międzynarodowej globalnej strategii internacjonalizacji going 
global – po 2000 r. Międzynarodowa edukacja stała się ważnym instrumentem 
politycznym promowania Chin oraz ich systemu wartości i kultury. Służy ona 

12  H. de Wit, European Association for International Education, Amsterdam 1997, 
s. 25–36; X. Jiang, A probe into the internationalisation of higher education in the New 
Zealand Context, „Educational Philosopfy and Theory” 2010, vol. 42, no 8, s. 884.

13  X. Jiang, A probe into the internationalisation…, s. 884.
14  X.P. Jiang, Impacts of Globalisation and the Knowledge Economy upon Higher 

Education in China and New Zealand: Internationalisation in the making, 
Guangdong People’s Publishing House, Guangzhou 2006.

15  H. de Wit, Strategies for Internationalisation of Higher Education: A Comparative…
16  L. Wang, Going global: the changing strategy of internationalization of education 

in China, „Journal of Higher Education Policy and Management” 2013, vol. 35, 
no 3, s. 305–315.
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doskonale ekspansji międzynarodowej tego państwa za pośrednictwem mecha-
nizmów soft power opisanych przez Josepha Neya Jr.17, obok przewagi wojsko-
wej oraz ekonomicznej (military and economic power)18. Wymiana edukacyjna 
jest tym samym szczególną inwestycją na przyszłość, której efekty polityczne, 
ekonomiczne i kulturowe są przesunięte w czasie.

Modele promowania międzynarodowej edukacji są obecnie tworzone tak-
że w Japonii (The Japan Foundation) oraz w Korei Południowej (The Korea 
Foundation). Wszystkie one korzystają z wcześniejszych doświadczeń instytu-
cji zachodnioeuropejskich, takich jak: British Council, Alliance Française czy 
Goethe-Institut.

Specyfika internacjonalizacji uczelni wyższych w Polsce 

Polski rynek edukacyjny stał się w ciągu ostatnich 20 lat (1995–2015) bardzo 
konkurencyjny. Liberalna polityka doprowadziła do szybkiego wzrostu liczby 
prywatnych uczelni i do umasowienia studiów. Po roku 1990 powstało blisko 
400 niepublicznych szkół wyższych, z których wiele będzie musiało zniknąć 
z rynku z uwagi na niż demograficzny. Dla najlepszych uczelni publicznych 
i prywatnych strategie umiędzynarodowienia będą więc szansą na przetrwanie 
i dalszy rozwój. Stopień umiędzynarodowienia będzie także wyznacznikiem 
jakości oferowanych usług i prestiżu uczelni wyższej19.

Uwarunkowania demograficzne – spadek liczby potencjalnych 
studentów 

Bardzo wyraźny spadek liczby krajowych studentów powinien skłaniać polskie 
uczelnie wyższe do aktywnej penetracji rynków zagranicznych. Szacuje się, 
iż przy zachowaniu dotychczasowej polityki w 2025 r. liczba polskich studen-
tów może spaść w porównaniu z 2005 r. (1788 tys.) o 42%, czyli do poziomu 

17  J.S. Jr Nye, The information revolution and American soft power, „Asia Pacific 
Review” 2002, no 9, s. 60–76; idem, Soft power: The means to success in world 
politics, New York 2004; idem, Public diplomacy and soft power, „The Annals of 
the American Academy of Political and Social Science” 2008, no 616, s. 94–109. 

18  J.S. Jr Nye, Bound to lead: The changing nature of America power, New York 1990.
19  T. Domański, International Model of Higher Education, „Outsourcing and More” 

2012, no 4, s. 88–87; idem, Marketing of Higher Education…, s. 118–132; idem, 
Marketing edukacyjny…, s. 23–30.
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1034 tys. Wysokie spadki notowane będą także w innych krajach, takich jak: 
Słowacja (–35%), Korea (–33%), Czechy (–21%), Japonia (–19%) czy Węgry 
(–18%). Najlepszym remedium na spadki liczby krajowych studentów jest po-
szukiwanie nowych studentów za granicą.

Polityka państwa wobec internacjonalizacji 

Polityka państwa w zakresie internacjonalizacji opierała się dotychczas głów-
nie na programie UE Erasmus. Brak było i jest ciągle wyrazistej polityki pań-
stwa w stosunku do studentów spoza Unii Europejskiej. Można odnieść wraże-
nie, iż internacjonalizacja uczelni wyższych jest spowalniana polityką imigra-
cyjną i wizową – ograniczającą napływ cudzoziemców. Wydaje się, iż polityka 
ta powinna być bardziej otwarta na przyszłe korzyści dla polskiej gospodarki 
wynikające z kształcenia cudzoziemców. Ważnym priorytetem powinna być 
tutaj dywersyfikacja zbiorowości zagranicznych studentów z krajów o znacze-
niu strategicznym dla rozwoju gospodarczego Polski oraz wybranych miast 
i regionów. Odnosi się bowiem wrażenie, iż działania te nie są często do końca 
skoordynowane i podporządkowane wyrazistym celom strategicznym (poli-
tyka edukacyjna, polityka zagraniczna, polityka gospodarcza, polityki rozwo-
ju regionalnego). Kluczowym wyzwaniem dla Polski pozostanie koordynacja 
polityki naboru cudzoziemców na uczelnie wyższe z celami ekonomicznymi 
państwa, w tym zwłaszcza z ewolucją rynku pracy. W kontekście strategii in-
ternacjonalizacji uczelni wyższych ogromną rolę mogą i powinny odegrać za-
sady polityki zagranicznej państwa20. 

Strategia internacjonalizacji uczelni wyższych jest więc bardzo silnie zależna 
od uwarunkowań zewnętrznych. Najbardziej otwarta oraz innowacyjna strate-
gia internacjonalizacji uczelni wyższej nie będzie mogła być realizowana przy 
restrykcyjnej polityce wizowej państwa i jego placówek konsularnych działają-
cych na różnych rynkach zagranicznych. Potrzebna jest tutaj koordynacja ce-
lów i programów strategicznych. Czynnik ten pokazuje raz jeszcze bardzo silną 
zależność uczelni od zmiennych zewnętrznych i trudność podejmowania dzia-
łań zdecentralizowanych. Wskazuje także na konieczność budowania strategii 
internacjonalizacji we współpracy z kluczowymi partnerami strategicznymi, 

20  C. Berry, J. Taylor, Internationalisation in higher education in Latin America: 
policies and practice in Colombia and Mexico, „Higher Education” 2014, no 67, 
s. 585–601.
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takimi jak: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej, Ministerstwo Gospodarki czy też przedstawiciele zagra-
nicznych i krajowych władz regionalnych, zainteresowani różnymi formami 
synergii między biznesem, rozwojem regionalnym oraz edukacją w ramach 
uczelni wyższych. 

Ramowy program rządowy umiędzynarodowienia szkolnictwa 
wyższego 

Polityka rządu polskiego w zakresie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyż-
szego została zarysowana w 2014 r. w Programie umiędzynarodowienia szkolni-
ctwa wyższego21. Ministerstwo uznało „umiędzynarodowienie za jedno z naj-
ważniejszych wyzwań stojących przed polskim szkolnictwem wyższym” (s. 2). 
Program ten miał służyć: „podnoszeniu konkurencyjności polskich uczelni 
na rynku międzynarodowym”, „zwiększeniu udziału nauki we wzroście go-
spodarczym kraju” oraz wzmacnianiu pozycji Polski na rynku międzynaro-
dowym jako „centrum rozwoju nauki i kształcenia”.

W ocenie autorów programu słabością polskiego procesu internacjonalizacji 
była zbyt mała liczba programów nauczania w języku angielskim, niedostatek 
międzynarodowych porozumień edukacyjnych oraz zagranicznych wykładow-
ców. Brak jest także precyzyjnych strategii umiędzynarodowienia poszczegól-
nych uczelni wyższych wkomponowanych w ich strategie rozwoju. Mamy więc 
do czynienia z podwójnym deficytem orientacji międzynarodowej na poziomie 
uczelni oraz instytucji centralnych22.

Program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przewidywał także 
finansowe wsparcie dla zmian organizacyjnych na uczelniach. Przewidziano 
m.in. środki na szkolenia i doradztwo w zakresie transferu dobrych praktyk 
– wypracowanych na różnych uczelniach w zakresie internacjonalizacji oraz 
na podnoszenie kompetencji międzykulturowych wśród pracowników admi-
nistracji (23,7 mln euro na podnoszenie kompetencji zarządczych kadr kie-
rowniczych i administracyjnych uczelni). Podkreślono także konieczność pro-
wadzenia nowoczesnych kampanii marketingowych w Internecie, służących 

21  Program umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego, MNiSZW, Warszawa 2014.
22  Por. Diagnoza: ibidem.



70

Tomasz�Domański

budowaniu pozytywnego wizerunku Polski oraz polskich uczelni jako atrakcyj-
nego miejsca do studiowania. Wydaje się, iż należy dążyć do większej synergii 
między budowaniem wizerunku kraju oraz jego uczelni wyższych. W tym celu 
stworzono kampanię marketingową na portalu www.go-poland.pl pod hasłem 
„Ready, Study, Go! Poland” – zorientowaną na strategiczne rynki edukacyjne 
(Państwa Partnerstwa Wschodniego, Chiny, Indie, Wietnam, Indonezja, Bra-
zylia, Turcja, Arabia Saudyjska, Katar). Wykorzystano także są media społecz-
nościowe oraz portal Study in Europe Komisji Europejskiej).

W kontekście zmiany rządu w 2015 r. należy zadać pytanie, w jakim stopniu 
nowe władze będą realizowały ten program, a w jakim stopniu przyjmą nowe 
założenia programowe oraz budżetowe do realizacji internacjonalizacji uczelni 
wyższych. Wydaje się, iż strategie internacjonalizacji uczelni wyższych powinny 
być priorytetem każdego rządu. 

Najnowsze trendy dotyczące migracji studentów zagranicznych 
do Polski 

W 2016 r. w Polsce studiowało ponad 57 tys. studentów zagranicznych 
ze 157 krajów. W stosunku do 2015 r. nastąpił przyrost o 10 tys. osób (około 
23%!). Studenci zagraniczni stanowią już ponad 4,1% wszystkich studentów 
kształcących się w Polsce, w porównaniu z 0,6% (!) w 2008 r. Ten zauważalny 
wzrost umiędzynarodowienia jest zarówno wynikiem spadku ogólnej liczby 
studentów (efekt niżu demograficznego), jak i napływem studentów zagranicz-
nych z Ukrainy. 

W roku akademickim 2015/2016 na polskich uczelniach studiowało łącznie 
1 405 133 studentów, czyli o 64 254 mniej niż w roku 2014/2015 (–4,6%!). Licz-
ba studentów zagranicznych tylko w części kompensuje ten spadek. Do pełnej 
kompensacji w 2015/2016 r. brakowało jeszcze 11%.

Dominacja studentów ukraińskich 

Według danych GUS z 2016 r.23 w roku akademickim 2015/2016 w Polsce stu-
diowało już 30 589 studentów ukraińskich (wzrost w przeciągu roku o 23,5%!). 
Wynikało to zarówno z czynników politycznych, jak i z wyraźnego  obniżenia 

23  B. Siwińska, Już ponad 46 tysięcy studentów zagranicznych w Polsce, http://www.
perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2221: 
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dla nich opłat za studia. Polityka solidarnościowa rządu RP z Ukrainą za-
chęciła polskie uczelnie wyższe do oferowania preferencyjnych opłat za stu-
dia dla studentów ukraińskich. W wielu uczelniach obniżono je do poziomu 
opłat wnoszonych przez polskich studentów. Równocześnie trzeba podkre-
ślić, iż centralny system zachęt nie oznaczał żadnego dodatkowego wsparcia 
na rzecz uczelni wyższych ze strony ministerstwa. Mieliśmy tutaj dobry przy-
kład oddolnego umiędzynarodowienia uczelni bez wsparcia ze strony władz 
centralnych. 

Obecnie studenci z Ukrainy stanowią wiodącą grupę studentów zagranicz-
nych w Polsce (53%) i udział ten regularnie rośnie. Wynika to zarówno z dzia-
łań marketingowych, jak i z bezpośrednich konsekwencji konfliktu zbrojnego 
na Ukrainie – spowodowanego rosyjską agresją. Konflikt wojenny i związa-
ne z nim zagrożenia stymulują młodych Ukraińców do szukania bezpieczne-
go miejsca do studiowania w Polsce. Równocześnie należy mocno podkreślić 
bliskość geograficzną, kulturową oraz językową Polski i Ukrainy. Atutem stu-
diów w Polsce jest także ich finansowa dostępność i konkurencyjność ceno-
wa, zwłaszcza na tle zamożnych, rozwiniętych krajów starej UE. Dla studen-
tów ukraińskich Polska jest najbliższym krajem UE. Ponadto należy mocno 
podkreślić historyczne związki Polski oraz Ukrainy oraz obecność dużej liczby 
Ukraińców o polskim pochodzeniu, dążących do nawiązania nowych relacji 
z krajem swych przodków. Niektórzy Autorzy mówią wręcz o „ukrainizacji pol-
skich uczelni”24.

Równolegle z dynamicznym wzrostem liczby ukraińskich studentów 
w Polsce obserwuje się postępujący spadek ich liczby w Niemczech. Wydaje się, 
iż z uwagi na bliskość kulturową Ukraińcy w większym stopniu mogą być zain-
teresowani pozostaniem po studiach w Polsce. Proces napływu do Polski stu-
dentów z Ukrainy jest uwarunkowany także aktywnością samych uczelni oraz 
komercyjnych pośredników. Atrakcyjność Polski jako miejsca do studiowania 

juz-ponad-46-tysiecy-studentow-zagranicznych-w-polsce&catid=24&Itemid=119 
(dostęp: 16.12.2016). 

24  B. Siwińska, Raport „Studenci zagraniczni w Polsce w 2015 roku”, http://www.stu-
dyinpoland.pl/konsorcjum/index.php?option=com_content&view=article&id=6
922%3Araport-qstudenci-zagraniczni-w-polsce-2015&catid=220%3A115-newslet-
ter-2015&Itemid=20 (dostęp: 16.12.2016); V. Gierko, „Ukrainizacja” polskich uczel-
ni na tle umiędzynarodowienia kształcenia na poziomie wyższym w Polsce, „An-
nales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2015, vol. XL, 2, s. 103–119.
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jest postrzegana zarówno w kategoriach bezpieczeństwa, bliskości kulturowej, 
dyplomu honorowanego w krajach UE, jak i konkurencyjnej relacji jakości stu-
diów do kosztów kształcenia oraz życia.

W grupie zagranicznych studentów w Polsce, drugie miejsce w 2016 r. 
zajmowali studenci z Białorusi (4615 osób), a dalej: Norwegowie (1581), Hi-
szpanie (1407) i Szwedzi (1291). W przypadku Ukraińców i Białorusinów 
możemy mówić także o dużym znaczeniu bliskości geograficznej, kulturowej 
i językowej. Dodatkowo w odniesieniu do Białorusinów mamy do czynie-
nia z rolą polskich przodków i tym samym z ich historycznymi związkami 
z Polską. W odniesieniu do Norwegów i Szwedów duża rolę ogrywają studia 
medyczne, a napływ Hiszpanów powiązany jest z lepszą sytuacją na polskim 
rynku pracy.

Internacjonalizacja a polityka wschodnia Polski 

Nie ulega wątpliwości, iż liczba oraz struktura zagranicznych studentów 
w Polsce są w dużym stopniu rezultatem polityki wschodniej polskiego rzą-
du. Po roku 2000 była ona nastawiona na promowanie przyjazdów na stu-
dia, studentów polskiego pochodzenia z krajów dawnego ZSRR. Polityka 
ta nawiązywała do tradycji kształcenia zagranicznych studentów w języ-
ku polskim, co nie wymagało przystosowania oferty programowej do ich 
oczekiwań. Polityka ta opierała się także na wykorzystaniu więzi kultu-
rowych i językowych, które zostały przerwane w okresie funkcjonowania 
ZSRR. Strategia ta stwarzała również tej grupie możliwości pozostania 
w Polsce po zakończeniu studiów25. Zastosowane przez polski rząd roz-
wiązanie prawne i finansowe umożliwia posiadaczom tzw. Karty Polaka 
otrzymanie polskiego stypendium, a następnie nieodpłatne studiowanie 
w polskiej uczelni wyższej. Z tego rozwiązania korzysta wielu cudzoziem-
ców polskiego pochodzenia, głównie z terenów Ukrainy, Białorusi, Rosji, 
Kazachstanu oraz z innych państw byłego ZSRR. Warto jednocześnie za-
znaczyć, iż mimo że liczba obcokrajowców polskiego pochodzenia zwięk-
szyła się bardzo wyraźnie w ciągu ostatnich 20 lat z 2454 osób w 1995 r. 
do 5610 w 2014 r., to ich względny udział w całej zbiorowości zagranicznych 

25  V. Gierko, Badania losów absolwentów polskich uczelni wyższych z krajów byłego 
ZSRR, „Studia Politologica Ucraino-Polona” 2013, s. 400–409.
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studentów w Polsce spadł w tym samym okresie z 47,2 do 15,6%. Wynika 
z tego bardzo jednoznaczny wniosek, iż dynamika rozwoju programu sty-
pendialnego adresowanego specjalnie do studentów polskiego pochodze-
nia była znacznie mniejsza aniżeli dynamika rozwoju internacjonalizacji. 
Mamy tutaj jednocześnie do czynienia z odchodzeniem od modelu histo-
rycznych związków internacjonalizacji z grupą obcokrajowców polskiego 
pochodzenia na rzecz grupy międzynarodowej bez wcześniejszych powią-
zań z Polską. Zmiany należy uznać za korzystne w kontekście internacjo-
nalizacji, choć, jak się wydaje, państwo polskie nie do końca wykorzystało 
zasoby studentów zagranicznych polskiego pochodzenia, którzy mogliby 
pozostać po studiach w Polsce lub stać się aktywnym ambasadorami kon-
taktów z Polską za granicą.

Z ekonomicznego punktu widzenia polskie uczelnie powinny obecnie dążyć 
do struktury, w której będą dominowali studenci spoza UE, których wyższe 
czesne służyć będzie pozyskiwaniu nowych źródeł przychodów. 

Relatywnie niski udział studentów azjatyckich 

W grupie zagranicznych studentów kształcących się w Polsce notuje się bar-
dzo niski udział studentów azjatyckich. W roku akademickim 2015/2016 było 
ich jedynie 6896, co stanowiło około 12% wszystkich studentów zagranicz-
nych. W porównaniu ze światowymi trendami – wskazującymi na ich dużą 
mobilność – jest to bardzo niski wskaźnik. Świadczy to o słabości polskiej 
polityki internacjonalizacji uczelni wyższych w krajach Azji. O wymianie 
tej decydują bardziej zdecentralizowane działania poszczególnych uczelni 
oraz wydziałów aniżeli spójne programy różnych ministerstw (MNiSZW, 
MSZ, MG i MSW). Skuteczna polityka internacjonalizacji powinna opierać 
się na wspólnej strategii podmiotów centralnych, samorządów (regionalnych 
oraz miejskich) i biznesu. Odnosi się wrażenie, iż centralna polityka edukacji 
wyższej jest ciągle słabo skorelowana z polityką zagraniczną oraz rozwojem 
gospodarczym, a zwłaszcza pozyskiwaniem inwestorów i partnerów gospo-
darczych z wiodących rynków wschodzących. Wśród studentów azjatyckich 
największą grupę stanowią Hindusi – 896 (przyrost o 351 osób, czyli o ponad 
64%), Chińczycy – 846; Tajwańczycy – 505; Wietnamczycy – 234; Malezyj-
czycy – 182, co stanowi wyraźny dowód na brak wykorzystania potencjału 
tych krajów.
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Niski udział studentów z Ameryki Południowej oraz Afryki 

Z kolei mała liczba studentów pochodzących z krajów Ameryki Południowej 
(ogółem 173) – wynika głównie z ograniczeń programów stypendialnych, ofe-
rowanych przez ich rządy. Blisko połowę tej grupy stanowią Brazylijczycy (82). 
Zjawisko to jest także obserwowane w innych krajach. Mobilność studentów 
latynoamerykańskich jest bowiem zależna od uzyskania stypendium rządowe-
go na studia zagraniczne w konkretnym kraju (efekt porozumień bilateralnych 
i powiązanych z nimi umów rządowych).

Liczba studentów afrykańskich pozostaje ciągle niewielka (1197 osób 
w 2016 r.), choć obserwuje się tutaj wyraźny wzrost (przyrost o 478 osób, 
co oznacza dynamikę 66%!). Może być to efektem konkretnych działań grup 
parlamentarnych – nastawionych na stymulowanie współpracy z krajami tego 
kontynentu – w przeszłości szeroko obecnymi na polskich uczelniach. Wydaje 
się, iż kraje te mają ogromny potencjał, lecz jego wykorzystanie wymaga rów-
nież uelastycznienia polityki wizowej dla kandydatów na studia oraz stworzenia 
ułatwień związanych z pozwoleniem na pobyt i pracę. Dotyczy to zwłaszcza 
krajów francusko- i anglojęzycznych.

Rosnąca pozycja studentów z Turcji 

Przypadek Turcji zasługuje na szczególną uwagę, gdyż liczba studentów tu-
reckich regularnie rośnie i wykazuje dużą dynamikę. W roku akademickim 
2015/2016 w Polsce na studiach płatnych kształciło się 1205 osób. Stymu-
latorem napływu tureckich studentów do Polski jest także unijny program 
Erasmus, który jest realizowany z bardzo dużą liczbą tureckich uczelni pań-
stwowych oraz prywatnych. Program ten pozwala na dużą wymianę stu-
dencką i na dobre poznanie Polski, co staje się często impulsem do później-
szej kontynuacji studiów płatnych w Polsce. Jest to także doskonała okazja 
do promocji Polski jako atrakcyjnego miejsca do studiowania dla studentów 
tureckich. 

Dodatkowym impulsem jest bliskość Niemiec, gdzie wielu studentów ture-
ckich ma swoje rodziny i przyjaciół i gdzie planuje się przenieść po skończeniu 
studiów z dyplomem uczelni z kraju UE. Konkurencyjny koszt studiów, w po-
łączeniu z niskimi kosztami utrzymania, premiuje dodatkowo Polskę, zwłasz-
cza w porównaniu z Niemcami. Dodatkowymi atutami są bardzo dobra, no-
woczesna infrastruktura akademicka i wysoki poziom kształcenia. Od strony 
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marketingowej trzeba podkreślić aktywność tureckich firm prywatnych zajmu-
jących się rekrutacją kandydatów na studia. 

Słabością studentów z Turcji jest często relatywnie niższy poziom ogólnego 
wykształcenia, słabsze przygotowanie do studiowania oraz niedoskonała zna-
jomość języka angielskiego. Wydaje się, iż studenci tureccy przed podjęciem 
studiów powinni przejść dodatkowy kurs języka angielskiego lub w trakcie stu-
diów uczestniczyć w dodatkowych zajęciach wyrównawczych. Grupa studen-
tów tureckich stanowi dla polskich uczelni interesujący rynek docelowy, choć 
wymaga bardzo indywidualnego podejścia.

W Polsce brak jest ciągle spójnej wizji internacjonalizacji szkolnictwa wyż-
szego. Stopień umiędzynarodowienia uczelni polskich jest jednym z najniż-
szych w krajach OECD. Jest on wyraźnie niższy niż w krajach Europy Środ-
kowej – Czechy, Węgry czy Słowacja – oraz w krajach nadbałtyckich – Litwa, 
Łotwa i Estonia. Wkład zagranicznych studentów w funkcjonowanie polskiej 
gospodarki szacowany jest rocznie na poziomie 150 mln euro. Jest to bardzo 
mało na tle międzynarodowego rynku edukacyjnego, gdzie 4,5 mln zagra-
nicznych studentów generuje łącznie 100 mld dolarów przychodów26. Najbar-
dziej umiędzynarodowionymi rynkami są: Australia (21,2%), Wielka Brytania 
(16,0%), Austria (15,4%) i Nowa Zelandia (14,2%). Niemcy, Belgia, Dania, Szwe-
cja, Holandia oscylują wokół średniej OECD, która wynosi około 8%. W Polsce 
najbardziej umiędzynarodowione są uczelnie medyczne, oferujące osobny pro-
gram studiów w języku angielskim (8,58% w 2012 r.) oraz uczelnie ekonomiczne 
(2,08%). Wyższy stopień umiędzynarodowienia wykazują także uczelnie nie-
publiczne, co wynika z ich orientacji rynkowej (2,07%). 

Podsumowanie – wyzwania na przyszłość 

Strategia internacjonalizacji uczelni wyższej powinna być prowadzona za po-
mocą jej najbardziej umiędzynarodowionych jednostek organizacyjnych. Po-
winny one wypracowywać najlepsze praktyki, stymulować wprowadzanie 

26  B. Siwińska, Już ponad 46 tysięcy studentów zagranicznych w Polsce, http://www.per-
spektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2221:juz-
-ponad-46-tysiecy-studentow-zagranicznych-w-polsce&catid=24&Itemid=119 
(dostęp: 03.01.2017); eadem, Over 57 119 international students in Poland, http://
www.studyinpoland.pl/en/index.php/news/43-over-57–119-international-students-
-in-poland (dostęp: 03.01.2017); eadem, Raport „Studenci zagraniczni w Polsce…
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innowacji oraz zwiększać zdolność dostosowawczą uczelni do wymogów mię-
dzynarodowego rynku pracy.

Wymaga to tworzenia unikatowych, interdyscyplinarnych programów 
anglojęzycznych, na których wykładowcami będą najlepsi pracownicy dy-
daktyczni. W długim okresie sukces strategii internacjonalizacji uczelni 
wyższej będzie zależał od wyrazistości jej pozycjonowania międzynarodo-
wego i od zdolności zbudowania silnej międzynarodowej marki Wydziału. 
Wypracowanie silnej marki międzynarodowej wymaga czasu i konsekwencji 
w doskonaleniu usług edukacyjnych, dostosowanych do oczekiwań studen-
tów zagranicznych. Jednym z kluczowych wyzwań jest zbudowanie zespo-
łu pracowników dydaktycznych w pełni identyfikujących się z tą strategią 
i studiami anglojęzycznymi. O międzynarodowym postrzeganiu programu 
decyduje bowiem zaangażowanie wszystkich pracowników, a nie jedynie li-
dera projektu.

W warunkach polskich anglojęzyczne programy edukacyjne należy trak-
tować jako produkt pokoleniowy, oparty na młodej – dobrze wykształconej 
za granicą – kadrze dydaktycznej, otwartej na współpracę z zagranicznymi 
studentami. Sama znajomość zagranicznych programów i realiów akademi-
ckich nie jest tutaj wystarczająca. 

Strategicznym rozwiązaniem w celu rozszerzenia zakresu internacjona-
lizacji jest indywidualizacja podejścia do studenta zagranicznego, co umoż-
liwi doskonalenie wzajemnego systemu komunikowania się. System budo-
wania relacji z zagranicznymi studentami powinien być doskonalony już 
przed rozpoczęciem studiów, jak i w trakcie oraz po ich zakończeniu (relacje 
z absolwentami). Nowe wyzwania są tutaj związane z bardzo silnym zróż-
nicowaniem kulturowym międzynarodowej grupy studenckiej oraz obiek-
tywnymi różnicami w poziomie wykształcenia. Takie podejście jest novum 
dla uczelni publicznych, nastawionych generalnie na standaryzację usług 
edukacyjnych. 

Na tle standaryzacji i umasowienia programów studiów, umiędzynaro-
dowienie strategii może i powinno być powiązane z personalizacją podejścia 
do studenta zagranicznego. Personalizacja – oparta na indywidualnym tu-
toringu, coachingu czy mentoringu – może być w przyszłości wyróżnikiem 
polskiego modelu internacjonalizacji w wybranych uczelniach wyższych. 
Jest to tym ważniejsze, iż byłaby to unikatowa przewaga konkurencyjna, nie-
dostępna przy danej cenie w zachodnich uczelniach publicznych. Uczelnie 
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zachodnie mówią co najwyżej o specjalnych programach integracji kulturo-
wej, które mają jednak inny charakter27.

Polskie uczelnie wyższe posiadałyby tym samym nie tylko przewagę cenową, 
lecz również przewagę w zakresie jakości oferowanych usług edukacyjnych. Waż-
nym wyzwaniem internacjonalizacji pozostanie także budowanie wartości doda-
nej usługi edukacyjnej na bazie nowego systemu relacji z otoczeniem. Szczególny 
nacisk należy położyć na relacje z biznesem międzynarodowym oraz z władzami 
lokalnymi i regionalnymi jako potencjalnymi sojusznikami internacjonalizacji. 
Opisane wyzwania odnoszą się głównie do coraz bardziej zmiennego otoczenia 
zewnętrznego, które wymaga od uczelni wyższej ciągłego doskonalenia swych 
zdolności dostosowawczych do zmian rynkowych. Jest to szczególnie trudne 
w warunkach uczelni publicznej, gdzie zdolność dostosowawcza oraz zmienność 
pozostają niestety ciągle w rażącej sprzeczności z wewnętrznymi wartościami 
akademickimi, jakimi są stałość oraz niechęć wobec zmian otoczenia.
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Streszczenie 

Celem publikacji jest analiza strategii internacjonalizacji uczelni wyższych 
z uwzględnieniem doświadczeń wielu krajów. Szeroki wachlarz zagranicznych 
doświadczeń jest wykorzystywany jako tło do zidentyfikowania warunków 
internacjonalizacji polskich uczelni publicznych. Przyszłość umiędzynarodo-
wienia opiera się na dalszej komercjalizacji takich programów, które wymagają 
zindywidualizowanego podejścia do zagranicznych studentów, szerszego za-
kresu oferowanych im usług edukacyjnych oraz zindywidualizowanego do-
radztwa przy wyborze przyszłych modeli kariery zawodowej. Model interna-
cjonalizacji przyjęty przez Wydział oparty jest na dywersyfikacji grup studen-
tów oraz budowaniu rozległych relacji z lokalną społecznością biznesu.

Słowa kluczowe: Internacjonalizacja uczelni wyższych, marketing uczelni wyż-
szych, usługi edukacyjne, segment studentów zagranicznych, strategie marke-
tingowe uczelni wyższych, indywidualizacja usług edukacyjnych.

Abstract

The aim of the publication is to examine internationalisation strategies of 
higher education institutions in the context of experiences accumulated in 
many countries. Wide range of foreign experiences is used as a background 
to identify conditions for internationalisation of Polish public universities.

The future of internationalisation is based on further commercialisation of 
such programmes, which call for personalised approach to foreign students, 
an expanded array of educational services offered to them, and individualised 
counselling in developing future professional career models. Internationalisation 
model adopted by the Faculty is also based on diversification of students’ groups 
and extensive relationships with local business community. 

Keywords: Internationalisation of higher education institutions, higher educa-
tion marketing, educational services, international students segment, market-
ing strategies of universities, personalised educational services.
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Umiędzynarodowianie szkolnictwa wyższego 
w Polsce 

Umiędzynarodowianie szkolnictwa wyższego stało się dominującą tendencją 
w jego rozwoju w skali globu, swoistym megatrendem1, potwierdzeniem funk-
cjonowania cywilizacji wiedzy i edukacji. Powstaje globalna przestrzeń eduka-
cyjna i badawcza, w której rywalizują nie tylko uniwersytety, ale i państwa, a ja-
kość oferty dydaktycznej, umiejętność przyciągania zagranicznych studentów 
i wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej, umiędzynarodowianie wyników 
prowadzonych badań naukowych i zaangażowanie w proces dydaktyczny 
na zagranicznych uczelniach stały się symbolami cywilizacyjnej atrakcyjności 
i nowoczesności2. Zmiany takie – z jednej strony – są szansą dla uczelni wyż-
szych w Polsce na jakościową zmianę procesu kształcenia i powiązanych z nim 
badań naukowych. Z drugiej – są potężnym wyzwaniem wymagającym proce-
sów adaptacyjnych uczelni w warunkach dopiero co kształtującej się w Polsce 
aktywniejszej polityki państwa w zakresie umiędzynarodowienia kształcenia 
i badań naukowych3. Tu bowiem Polsce właściwy jest syndrom „spóźnionego 
przybysza”, starającego się „nadgonić” stracony do tej pory czas.

Przedmiotem analizy w artykule jest – po pierwsze – proces umiędzynaro-
dowiania kształcenia w skali globu jako rodzaj megatrendu, po drugie, umię-
dzynarodowianie w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem kierunków „po-
litologicznych” oraz – po trzecie – wielopoziomowo podejmowane w Polsce 
działania adaptacyjne do megatrendu umiędzynarodowiania. 

1  Zob. J. Naisbitt, P. Aburdene, Megatrends 2000. Ten New Directions for the 1990’s, 
New York 1990.

2  Zob. Strategia umiędzynarodowienia Wydział Politologii UMCS w latach 2016–
2021, Lublin 2016. 

3  Zob. Program umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego, Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2015. 
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Tendencje globalne umiędzynarodowiania szkolnictwa 
wyższego 

Zakres przedmiotowy procesów umiędzynarodowiania szkolnictwa wyż-
szego jest dość szeroki. Z jednej strony obejmuje procesy kształcenia, 
studiowanie poza granicami państwa pochodzenia, ale także wymianę 
nauczycieli akademickich czy zatrudnianie tych pochodzących z innych 
państw. Jest to udział nauczycieli akademickich w międzynarodowych 
konsorcjach dydaktycznych czy innych formach wspólnych, transgranicz-
nych przedsięwzięć edukacyjnych. Z drugiej strony procesy te dotyczą ba-
dań naukowych, wymiany wiedzy i doświadczeń, funkcjonowania mię-
dzynarodowych zespołów i programów badawczych. Mając świadomość 
złożoności procesów umiędzynarodowiania szkolnictwa wyższego, przed-
miotem dalszej analizy będzie dynamiczny, wręcz lawinowo narastający 
proces umiędzynarodowiania kształcenia rozumiany jako studiowanie 
poza granicami państwa pochodzenia studenta. 

W roku 2015 w skali globu około 5 mln studentów studiowało poza 
granicami państwa pochodzenia4. Taka liczba jest skutkiem jej dynamicz-
nego wzrostu w poprzedzających latach. W 1990 r. było to około 1,3 mln 
studentów, w 1995 – 1,7 mln, w 2000 – 2,1 mln, ale już w 2005 – 3 mln, 
w 2010 – 4,2 mln, a w 2012 – 4,5 mln5. Tendencją jest więc wyraźny wzrost 
liczby studiujących poza granicami własnych państw. Średnioroczne tempo 
przyrostu takich studentów w skali globu w ostatnich latach wynoszące 6%, 
jest dwa razy wyższe od średniego tempa wzrostu ogólnej liczby studentów 
wynoszącego 3%6. Szacuje się, że do 2025 r. liczba studentów zagranicz-
nych w skali globu wzrośnie do około 8 mln7. W porównaniu z rokiem 
2010 oznaczałoby to wzrost o ponad 90%.

Tak dynamiczny wzrost liczby studentów studiujących poza granicami 
państwa pochodzenia, a więc umiędzynarodowiania procesu kształcenia, 
jest efektem synergii kilku czynników. To one warunkują proces umiędzy-
narodowiania kształcenia i sprawiają, że staje się on megatrendem rozwoju 

4  The state of international student mobility in 2015, http://monitor.icef.com/2015/11/
the-state-of-international-student-mobility-in-2015/ (dostęp: 24.02.2017).

5  Study in Poland. Studenci zagraniczni w Polsce 2016, Warszawa 2016, s. 8.
6  Ibidem.
7  A quick look at global mobility trends, http://classof2020.nl/wp-content/uploads/ 

2015/02/Global-HE-Mobility-2015-Project-Atlas.pdf (dostęp: 24.02.2017).
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szkolnictwa wyższego. Po pierwsze, są to procesy globalizacji transpor-
tu i komunikacji, które warunkują kulturę mobilności ludzi, zwłaszcza 
młodych generacji, oraz kulturę otwartości na świat i jego różnorodność. 
Po drugie, umiędzynarodowianie rynku pracy w warunkach gospodarki 
opartej na wiedzy stymuluje do jej (wiedzy) zdobywania z jednoczesną mo-
bilnością międzynarodową. Po trzecie, kształcenie stało się sektorem dy-
namicznie rozwijających się usług, źródłem dochodów uniwersytetów, ale 
i państw, czemu towarzyszy profesjonalizacja działań promocyjnych i or-
ganizacji procesu dydaktycznego. Po czwarte, wiedza naukowa i związana 
z nią jakość procesu kształcenia stały się elementem kształtowania atrak-
cyjności poszczególnych państw, swoistej ich soft power, budowania wize-
runku nowoczesności i innowacyjności. Powstał więc rynek usług eduka-
cyjnych z właściwym mu elementem rywalizacji o studenta zagranicznego 
uczelni, ale i państw coraz bardziej zaangażowanych we wspieranie umię-
dzynarodowiania oferty edukacyjnej ich uniwersytetów. Tym samym edu-
kacja stała się nowym obszarem rywalizacji międzynarodowej z dążeniem 
niektórych państw do dominacji, swoistej mocarstwowości w tym zakresie. 
Jest to niejako „naturalne”. Funkcjonowanie bowiem w cywilizacji wiedzy 
i edukacji naturalnie” uruchamia rywalizację w tych dziedzinach i staje się 
elementem budowania pozytywnego wizerunku. 

W 2014 r. największą była grupa studentów zagranicznych studiujących 
w Stanach Zjednoczonych – 974 926, co stanowiło 22% ogólnej liczby stu-
dentów studiujących poza granicami własnych państw. W Wielkiej Bryta-
nii studiowało 493 570 studentów zagranicznych, co stanowiło 11% ogólnej 
ich liczby. W Chinach 377 054 i 8%, w Niemczech – 301 350 i 7%, we Francji 
298 902 i 7%, w Australii 269 659 i 6%, w Kanadzie 268 659 i 6%, a w Japonii 
139 185 i 3%. W porównaniu z rokiem 2010 wymienione państwa – z wy-
jątkiem nieznacznego spadku o około 2 tys. – zwiększyły i to znacząco licz-
bę studentów zagranicznych. W Stanach Zjednoczonych o około 250 tys., 
w Wielkiej Brytanii o około 40 tys., w Chinach o około 112 tys., w Niem-
czech o około 55 tys., we Francji o około 21 tys., w Australii o około 39 tys., 
a w Kanadzie o około 95 tys. 

Dominują więc wysoko rozwinięte państwa członkowskie OECD. Należy 
jednak zwrócić uwagę na fakt, że znaczące wyzwanie dla tej grupy państw 
tworzą Chiny. Do 2020 r. planują, aby liczba studentów zagranicznych prze-
kroczyła 500 tys. Dla porównania w roku akademickim 2014/2015 w Polsce 
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studiowało 46 101 studentów zagranicznych, co stanowiło około 1,1% ogólnej 
ich liczby w skali globu8. 

Skąd pochodzą studenci zagraniczni? W wynoszącej obecnie około 
5 mln globalnej liczbie studentów zagranicznych ponad połowa, a dokładnie 
w 2014 r. 53,1%, pochodziło z Azji. W największej liczbie są to Chińczycy, 
a następnie Hindusi i Koreańczycy z Korei Południowej. To właśnie w Azji 
mamy do czynienia z największą mobilnością młodych ludzi decydujących 
się na podejmowanie studiów poza granicami własnego państwa. Można więc 
mówić o bardzo wyraźnie ukształtowanym wśród młodych ludzi w znacznej 
części państw azjatyckich standardzie myślenia o ścieżce kariery zawodowej 
poprzez umiędzynarodowianie kształcenia i otwartość na wielokulturowość 
współczesnego świata. Tak ujęty standard myślenia rozwija się i w Europie, 
chociaż skala gotowości młodych ludzi do podejmowania studiów poza grani-
cami własnego państwa w porównaniu z wieloma państwami azjatyckimi jest 
o ponad połowę mniejsza. W 2014 r. 24,6% globalnej liczby studentów zagra-
nicznych pochodziło z Europy. Z Afryki pochodziło 9,5% studentów, z Ame-
ryki Południowej i Środkowej 5,5%, a Ameryki Północnej 3,5%, a z Oceanii 
0,6%. Najwyraźniej młodzi ludzie ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, ufni 
w jakość kształcenia na własnych uczelniach, wykazują niewielką gotowość 
do studiowania poza granicami własnych państw9.

Nieco inny obraz – niż ten ujmowany w liczbach bezwzględnych 
– przedstawia współczynnik umiędzynarodowiania kształcenia oznacza-
jący udział studentów zagranicznych w ogólnej liczbie studentów studiu-
jących w danym państwie. W 2014 r. na pierwszym miejscu była Nowa 
Zelandia, gdzie 18,74% ogólnej liczby studentów stanowili ci zagraniczni. 
Następnie Australia – 18,30%, Wielka Brytania 18,22%, Szwajcaria 17,11%, 
Austria 15,47%, Belgia 11,19%, Holandia 10,07%, Dania 9,94%, Kanada 
9,72%, a pierwszą dziesiątkę zamyka Finlandia z 7,43% udziałem studen-
tów zagranicznych. W rankingu tym Stany Zjednoczone są na 16. miejscu 
z procentowym udziałem studentów zagranicznych wynoszącym 4,21%, 
zaś Niemcy na 11. miejscu z udziałem 7,23%. 

W rankingu określonym współczynnikiem umiędzynarodowiania stu-
diów w poszczególnych państwach Polska jest na 24. miejscu z udziałem 

8  Study in Poland. Studenci…, s. 10–12.
9  Ibidem, s. 11.
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1,97%. Na tle innych państw Europy Środkowej i Wschodniej jest to dość 
znacząca różnica. Węgry są bowiem na 12. miejscu z udziałem studentów za-
granicznych wynoszącym 7,04%, Słowacja na 15. miejscu z 5,62%, Estonia 18. 
miejsce i 3,72%, Litwa 21. miejsce i 3,04%, a Słowenia na 22. miejscu i 2,75%. 
Polskę wyprzedziła Hiszpania, będąca na 23. miejscu z udziałem studentów 
zagranicznych wynoszącym 2,43%. Z kolei Polska znacząco wyprzedziła 
Chile z udziałem 0,27%10.

Korzyści z przyciągania studentów zagranicznych są jednoznacznie pozy-
tywne, chociaż zróżnicowane. Po pierwsze, rywalizacja o studentów zagra-
nicznych w powszechnej opinii przede wszystkim przyczynia się do podno-
szenia jakości kształcenia na macierzystych uczelniach. Jego innowacyjności, 
zmiany koncepcji kształcenia na kierunkach jako całości, ale i w ramach po-
szczególnych przedmiotów, oferowania nowych, atrakcyjnych specjalności 
itd. Po drugie, korzyścią, doświadczaną w ostatnich latach szczególnie w Pol-
sce, jest łagodzenie skutków niżu demograficznego. Po trzecie, jest to kształ-
towanie postaw otwartości polskich studentów na odmienności kulturowe 
współczesnego świata, postaw tolerancji i umiejętności funkcjonowania 
w środowisku wielokulturowym. Po czwarte, są to już wskazywane korzyści 
ekonomiczne. Wpływy finansowe warunkowane napływem do poszczegól-
nych państw studentów zagranicznych w skali globu szacowane są na około 
100 mld USD w skali roku, zaś w Polsce na około 150 mln USD. Nie należy 
zapominać o korzyściach dla środowisk lokalnych, budżetów miast, w któ-
rych studiują studenci zagraniczni, ale także dla budżetów ich mieszkańców. 
Po piąte, jest to pozyskiwanie w absolwentach, którzy wracają do państw ma-
cierzystych, osób mających poczucie więzi z państwem, w którym studiowali, 
będących jego „ambasadorami”. 

Umiędzynarodowianie kształcenia w Polsce i specyfika 
„kierunków politologicznych” 

Niezależnie od dość odległych miejsc Polski w rankingach dotyczących 
umiędzynarodowiania kształcenia, mamy do czynienia z dynamicznym 
– zwłaszcza w ostatnich latach – wzrostem liczby studentów zagranicznych 
studiujących na polskich uczelniach. W roku akademickim 2015/2016 w Polsce 

10  Ibidem, s. 9.
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studiowało 57 119 studentów zagranicznych ze 157 państw. Rok wcześniej 
było to 46 101 studentów, a w roku akademickim 2013/2014 – 35 983. W roku 
2000/2001 liczba studentów zagranicznych na polskich uczelniach wynosiła 
6563. Oznacza to, że w ciągu ostatnich 15 lat bez mała 9 razy wzrosła liczba ob-
cokrajowców studiujących w Polsce. Wydaje się, że dla przyspieszenia dynami-
ki wzrostu liczby studentów zagranicznych istotne znaczenia miało członko-
stwo Polski w Unii Europejskiej. Tym samym dyplom uczelni wyższej w Polsce 
stał się jednocześnie dyplomem uczelni państwa członkowskiego UE. Wyraźną 
prawidłowością – jak do roku 2016 – jest, że wraz z upływem lat członkostwa 
Polski w UE wzrasta dynamika przyrostu studentów zagranicznych w Polsce 
w poszczególnych latach. O ile w roku akademickim 2005/2006 przyrost wy-
niósł około 1650 studentów, to między rokiem 2009/2010 i 2010/2011 około 
4500, między rokiem 2013/2014 i 2014/2015 było to 10 tys., a między rokiem 
2014/2015 i 2015/2016 ponownie przyrost wyniósł 10 tys.11

Napływ studentów zagranicznych do Polski wyróżnia kilka cech spe-
cyficznych. Po pierwsze, jest to dominacja studentów z Ukrainy z wręcz la-
winowo narastającą dynamiką przyrostu ich liczby. W roku akademickim 
2005/2006, a więc w rok po uzyskaniu członkostwa w Unii Europejskiej, 
w Polsce studiowało 1989 studentów z Ukrainy. 5 lat później w roku akademi-
ckim 2010/2011 było to 4879 studentów, ale w roku 2012/2013 już 9747, w roku 
2013/2014 – 15 123, w roku 2014/2015 – 23 392, a w roku 2015/2016 – 30 58912. 
Oznacza to, że studenci z Ukrainy stanowią ponad 50% ogółu studentów za-
granicznych w Polsce. Używane jest nawet określenie „ukrainizacja” polskich 
uczelni wyższych. 

W tym kontekście należy podkreślić, że w warunkach globalnej mobilno-
ści studentów dominacja w poszczególnych państwach jednej z grup etnicz-
nych studentów nie jest czymś wyjątkowym. W 2014 r. w Stanach Zjednoczo-
nych studiowało 303 789 studentów z Chin, a na drugim miejscu byli studenci 
z Indii w liczbie 132 782, podobnie w Kanadzie studiowało 87 329 studentów 
z Chin i 37 399 studentów z Indii. W tym samym roku w Wielkiej Brytanii 
było 92 915 studentów z Chin i na drugim miejscu 26 975 studentów ze Sta-
nów Zjednoczonych. W Niemczech w roku 2014 studiowały 33 004 osoby 
z Turcji, 30 511 studentów z Chin, a na trzecim miejscu 14 525 studentów 

11  Ibidem, s. 13.
12  Ibidem, s. 15.
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z Rosji. Z kolei w Chinach dominującą grupą byli studenci z Korei Południo-
wej – 62 923, a na drugim miejscu studenci ze Stanów Zjednoczonych w liczbie 
24 203. W Japonii dominowali studenci z Chin –77 792, a następnie studenci 
z Korei Południowej – 13 94013. Na tle 30 589 studentów z Ukrainy drugą 
co do wielkości grupą narodową w roku akademickim 2015/2016 byli studenci 
z Białorusi w liczbie 4615, a na trzecim miejscu z Norwegii – 1581, a następnie 
z Hiszpanii – 1407. 

Z wyjątkiem proporcji między liczbą studentów z Chin i następnych 
co do wielkości studentów z Korei Południowej w Japonii, trudno doszukać 
się państwa, w którym mamy do czynienia z aż taką dominacją jednej grupy 
narodowej studentów zagranicznych, jak ma to miejsce w Polsce w odniesie-
niu do studentów z Ukrainy. Z jednej strony, tak liczna obecność studentów 
z Ukrainy na polskich uczelniach jest zjawiskiem pozytywnym z wielu powo-
dów, wartością samą w sobie i potwierdzeniem dobrej reputacji polskich uczelni 
na obszarze poradzieckim, potwierdzeniem wartości wykształcenia uzyskane-
go w Polsce. Z drugiej jednak strony, pokazuje ograniczoną konkurencyjność 
oferty polskich uczelni w oczach studentów z innych państw niż Ukraina i Bia-
łoruś. To jednak jest wyzwaniem dla polskich uczelni, aby zwiększać napływ 
studentów z innych kierunków geograficznych, przy jednoczesnym utrzymaniu 
tendencji napływu z obszaru poradzieckiego. 

Po drugie, cechą umiędzynarodowienia kształcenia na uczelniach w Pol-
sce jest relatywnie duża skuteczność uczelni prywatnych w pozyskiwaniu stu-
dentów zagranicznych. W roku akademickim 2015/2016 spośród ogólnej i już 
przytaczanej liczby 57 119 studentów, 32 277 studiowało na uczelniach publicz-
nych, a 24 842 na uczelniach niepublicznych. Są kierunki studiów, na których 
liczba studentów zagranicznych, należy domyślać się, że z Ukrainy, przewyższa 
liczbę studentów na tych kierunkach prowadzonych przez uczelnie publiczne. 
Do kierunków takich należy „zarządzanie”, ale i „stosunki międzynarodo-
we”, „ekonomia”, „informatyka”, „dziennikarstwo i komunikacja społeczna”. 
W roku akademickim 2015/2016 największa liczba studentów z Ukrainy stu-
diowała na uczelniach prywatnych (Krakowska Akademia im. Andrzeja Fry-
cza Modrzewskiego, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie), a dopiero na 4. miejscu 
była pierwsza z uczelni publicznych, jaką jest UMCS w Lublinie. W roku tym 

13  A quick look at global mobility trends…
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w rankingu 50 polskich uczelni z największą liczbą studentów zagranicznych, 
30 to uczelnie publiczne, a 20 to uczelnie niepubliczne. 

Po trzecie, wyróżnikiem napływu studentów zagranicznych do Polski jest 
znaczący, chociaż procentowo malejący, udział studentów mających tzw. pol-
skie korzenie. Ogólna liczba tych studentów nieznacznie wzrasta. Jednakże ich 
procentowy udział w ogólnej liczbie studentów zagranicznych spada. W latach 
2005/2006 studenci pochodzenia polskiego stanowili 36,9% ogólnej liczby stu-
dentów zagranicznych, w latach 2010/2011 było to 19,2%, w latach 2013/2014 
– 15,6%, a w latach 2015/2016 – 13,3%. Tendencja ta – z jednej strony – wynika 
z ogólnego wzrostu studentów zagranicznych w Polsce, a z drugiej, że poczucie 
więzi z państwem ojców czy dziadków nie jest dominującym kryterium wyboru 
Polski jako miejsca studiowania.

Kierunki „politologiczne”, takie jak „politologia”, „stosunki międzynarodo-
we” i „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” należą do tych, cieszących się 
znaczącym zainteresowaniem studentów zagranicznych. W roku 2015/2016 naj-
większa liczba studentów zagranicznych studiowała na kierunku „zarządzanie”. 
Było to 6999 studentów, co stanowiło 12,3% ogółu obcokrajowców. Na drugim 
miejscu był „kierunek lekarski” z 6275 studentami i 11,0%, ale na trzecim miejscu 
„stosunki międzynarodowe” z liczbą 5030 studentów i 8,8% udziału w ogólnej 
liczbie studentów zagranicznych. Na 10. miejscu znalazło się „dziennikarstwo 
i komunikacja społeczna” z liczbą 1381 studentów i 2,4% udziałem, a na 12. miej-
scu „politologia” z liczbą 1025 studentów oraz 1,9% udziałem14. 

Studenci kierunku „stosunki międzynarodowe” w większości studiują 
na uczelniach niepublicznych. W roku akademickim 2015/2016 największa ich 
liczba (1000) studiowała na Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego, 
następnie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (uczelnia publiczna) 
– 529, ponownie uczelni niepublicznej, jaką jest Akademia Finansów i Biznesu 
Vistula w Warszawie – 497. Czwarte miejsce z liczbą 364 zajął Uniwersytet War-
szawski, piąte Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (334), szóste Wyższa Szkoła 
Menedżerska w Warszawie (301), siódme Collegium Civitas w Warszawie (246), 
ósme Uniwersytet Jagielloński (212), dziewiąte Uniwersytet Marii Curie-Skło-
dowskiej (175), a dziesiąte Uniwersytet Łódzki (172). 

Studenci zagraniczni na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja spo-
łeczna” także w większości studiują na uczelniach niepublicznych. W roku 

14  Study in Poland. Studenci…, s. 20.
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2015/2016 największa ich liczba studiowała w Wyższej Szkole Informatyki i Za-
rządzania w Rzeszowie (181), a następnie w Krakowskiej Akademii im. Frycza 
Modrzewskiego (136). Dopiero na trzecim miejscu była pierwsza uczelnia pub-
liczna – Uniwersytet Warszawski (112). Na czwartym miejscu była Społeczna 
Akademia Nauk (103), na piątym SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny 
w Warszawie (98), na szóstym UMCS w Lublinie (91), na siódmym Uniwersytet 
Jagielloński (79), na ósmym Uniwersytet Wrocławski (65), na dziewiątym Aka-
demia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie (64), a na dziesiątym Warszaw-
ska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa (63)15.

Działania adaptacyjne w Polsce do procesów 
umiędzynarodowiania szkolnictwa wyższego 

Podejmowane w Polsce działania adaptacyjne do megatrendu umiędzynarodo-
wiania szkolnictwa wyższego są dwupoziomowe. Z jednej strony podejmowane 
są na poziomie państwa, a z drugiej na poziomie poszczególnych uczelni, przy 
czy jeszcze do niedawna te drugie były dominującą tendencją. Oznaczała ona 
bierną rolę państwa w procesie umiędzynarodowiania szkolnictwa wyższego 
i konieczność polegania uczelni na własnych siłach, aktywności i kreatywno-
ści, czyli radzeniu sobie samym. Tendencja ta stopniowo jest zmieniana.

Istotnym elementem procesów adaptacyjnych w Polsce do megatrendu 
umiędzynarodowiania szkolnictwa wyższego jest ciągle powolny, ale postępu-
jący wzrost aktywności państwa. Przejawia się on – z jednej strony – w opra-
cowaniu strategii działań pod nazwą „Program umiędzynarodowienia szkol-
nictwa wyższego” przyjętej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
latem 2015 r., a z drugiej, w tworzeniu struktur instytucjonalnych mających 
wspierać polskie uczelnie w procesie umiędzynarodowiania badań naukowych 
i kształcenia16. 

W programie umiędzynarodowiania z 2015 r. dokonano dość krytycznej 
diagnozy dotychczasowych działań oraz określono zadania – z jednej stro-
ny – dla uczelni wyższych, a z drugiej, dla Ministerstwa nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Do jego głównych celów zaliczono: a) podnoszenie konkurencyj-
ności polskich uczelni na rynku międzynarodowym, poprzez poprawę jakości 

15  Ibidem, s. 25.
16  Zob. Program umiędzynarodowienia szkolnictwa…
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kształcenia i badań naukowych; b) zwiększenie udziału nauki i szkolnictwa 
wyższego we wzroście gospodarczym w Polsce; c) wzmacnianie pozycji Polski 
na arenie międzynarodowej przez wzrost jej atrakcyjności jako centrum rozwo-
ju nauki i kształcenia. 

Do celów szczegółowych zaliczono: a) zbudowanie wysokiej jakości 
– atrakcyjnych dla cudzoziemców – programów studiów I, II i III stopnia; 
b) podniesienie atrakcyjności polskiej oferty edukacyjnej poprzez między-
narodowe akredytacje; c) zawieranie międzyrządowych umów o współpra-
cy, w tym porozumień o uznawaniu dyplomów; d) zwiększenie liczby wspól-
nych projektów edukacyjnych i naukowych realizowanych przez polskie 
uczelnie z zagranicznymi partnerami (w szczególności w ramach programu 
„Horyzont 2020”); e) włączenie studiów doktoranckich w system wymiany 
i współpracy międzynarodowej; f) zwiększenie liczby polskich studentów 
i absolwentów, mających za sobą okres nauki lub szkolenia na zagranicznych 
uczelniach; g) zwiększenie grona cudzoziemców studiujących na polskich 
uczelniach (zarówno realizujących pełen cykl kształcenia, jak i przyjeżdża-
jących na wymianę); h) podnoszenie poziomu profesjonalizmu kadr akade-
mickich przez postawienie odpowiednich wymagań w procedurach awan-
sowych, większe zaangażowanie w badania prowadzone poza granicami 
kraju i z udziałem przedstawicieli szanowanych instytucji nauki, poszerze-
nie udziału recenzentów zagranicznych w ocenach dorobku; i) zwiększenie 
liczby zagranicznych profesorów wizytujących, przyjeżdżających z wio-
dących uczelni światowych; j) upowszechnianie katalogów dobrych prak-
tyk wśród kadr akademickich, studentów i absolwentów polskich uczelni; 
k) usprawnienie i aktualizację systemu gromadzenia informacji o progra-
mach kształcenia, umowach międzynarodowych zawieranych przez uczel-
nie, o mobilności polskich studentów oraz o losach cudzoziemców absol-
wentów polskich uczelni i polskich absolwentach uczelni zagranicznych, 
o wybitnych Polakach, którzy uczestniczą w badaniach za granicą, a także 
o dostępnych stypendiach przyjazdowych i wyjazdowych; l) zbudowanie 
oferty stypendialnej poprzez uruchomienie programów mających przyciąg-
nąć najlepszych studentów oraz laureatów międzynarodowych konkursów 
naukowych. 

Dokonując krytycznej oceny dotychczasowych działań w zakresie umię-
dzynarodowiania szkolnictwa wyższego w Polsce, wskazano na czynni-
ki ograniczające ten proces. Zaliczono do nich: a) niską pozycję uczelni 
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w rankingach międzynarodowych, niską cytowalność dorobku naukowego 
polskich badaczy, ograniczoną liczbę publikacji w językach obcych, wyda-
wanych w renomowanych czasopismach i wydawnictwach; b) umiarkowaną 
– z nielicznymi pozytywnymi wyjątkami – mobilność międzynarodową na-
ukowców; c) niewielką liczbę programów kształcenia o najwyższym świato-
wym poziomie, uznanych w międzynarodowych akredytacjach; d) niewielką 
liczbę programów nauczania prowadzonych w języku angielskim na studiach 
wszystkich stopni; e) zbyt małą liczbę wybitnych zagranicznych naukowców 
wykładających na polskich uczelniach; f) niewielką liczbę programów wspól-
nych prowadzonych z zagranicznymi partnerami; g) brak strategii umiędzy-
narodowienia przyjmowanych przez poszczególne uczelnie, niska świado-
mość potrzeby wymiany międzynarodowej u kadry akademickiej i admini-
stracyjnej oraz wynikająca stąd słabość obsługi studentów obcokrajowców 
i międzynarodowych programów badawczych; h) ograniczona wiedza cudzo-
ziemców o dostępnych programach, stypendiach i możliwościach współpracy, 
a więc słabość działań promocyjnych; i) niskie wynagrodzenia kadry akade-
mickiej w porównaniu z państwami najwyżej rozwiniętymi; j) niski poziom 
współpracy uczelni w realizacji planów umiędzynarodowienia. 

Do czynników pozytywnych, sprzyjających umiędzynarodowianiu szkol-
nictwa wyższego w Polsce zaliczono: a) wzrost nakładów na infrastrukturę 
badawczą i dydaktyczną; b) rosnącą liczbę umów międzynarodowych, w tym 
dotyczących członkostwa Polski w dużych międzynarodowych organach 
badawczych; c) istnienie „wysp doskonałości”, zdobywanie renomy przez 
wiodące instytucje edukacyjne (uniwersytety medyczne, wydziały, których 
studenci zajmują czołowe lokaty w konkursach międzynarodowych, a uczeni 
zdobywają sławę odkrywców i prekursorów nowych badań), d) wzrastają-
cą i monitorowaną jakość studiów; e) możliwość rozwijania dalszej kariery 
w Europie, w wiodących uczelniach i firmach świata lub ich lokalnych od-
działach w Polsce; f) liczną, rozproszoną w świecie diasporę polskich uczo-
nych i studentów, z których część wyraża chęć współpracy z Polską bądź 
powrotu do polskich uczelni i instytutów; g) programy Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego i jego agencji wspierające zdobywanie przez stu-
dentów i badaczy nowych umiejętności oraz uczestnictwo w projektach lub 
konkursach międzynarodowych.

Do priorytetowych kierunków działań na poziomie uczelni zaliczo-
no: po pierwsze, tworzenie atrakcyjnej dla cudzoziemców oferty kształcenia 
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włącznie z: pozyskiwaniem akredytacji międzynarodowych, zwiększeniem 
liczby programów studiów I i II stopnia w językach obcych, oferowaniem pro-
gramów studiów doktoranckich w językach obcych, zwiększaniem liczby zagra-
nicznych nauczycieli zaangażowanych w proces dydaktyczny, zmianą systemu 
pracy uczelni, podnoszeniem kompetencji nauczycieli akademickich poprzez 
kontakty międzynarodowe, zwiększeniem liczby programów nauczanych 
w formie e-learning. Po drugie, podnoszenie kompetencji administracji uczelni 
w zakresie obsługi studentów zagranicznych. Po trzecie, tworzenie rozwiązań 
służących wspieraniu udziału nauczycieli akademickich w międzynarodowych 
programach badawczych. Po czwarte, wspieranie studentów i kadry naukowej 
w wyjazdach za granicę oraz powrotach do Polski.

Z kolei do priorytetowych zadań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego w zakresie umiędzynarodowienia uczelni wyższych w Polsce zaliczono 
– po pierwsze – tworzenie oferty stypendialnej uwzględniającej priorytety pro-
gramu, wspierającej zainteresowanie studentów zagranicznych studiowaniem 
w Polsce na wszystkich trzech stopniach, ale też zwiększającej możliwości pol-
skich studentów podejmowania studiów na zagranicznych uczelniach. Po dru-
gie, tworzenie warunków formalno-prawnych do wspierania międzynarodowej 
wymiany studentów. Po trzecie, stworzenie systemu monitorowania losów za-
granicznych absolwentów polskich uczelni. Po czwarte, tworzenie baz danych 
na temat różnych elementów umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego 
w Polsce. Po piąte, stworzenie systemu wspierania zmian na polskich uczelniach 
sprzyjających procesom umiędzynarodowienia. 

Istotnym elementem aktywnej roli państwa w procesach umiędzynarodo-
wienia szkolnictwa wyższego w Polsce ma być utworzenie Narodowej Agencji 
Wymiany Akademickiej (NAWA). Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego przyjęło projekt ustawy, tworzącej podstawy utworzenia tej instytu-
cji17. Rozpoczęcie jej działalności planowane jest od 1 października 2017 r. lub 
najpóźniej od 1 stycznia 2018 r. Do zadań NAWA ma należeć wspieranie uczelni 
w działaniach na rzecz umiędzynarodowienia kształcenia i badań naukowych, 
podnoszenie kompetencji ich administracji, stworzenie systemów stypendial-
nych wspierających wyjazdy polskich studentów i nauczycieli akademickich 
na zagraniczne uczelnie oraz przyjazdy zagranicznych studentów i nauczy-
cieli akademickich na polskie uczelnie, stworzenie programu stypendialnego 

17  „Gazeta Prawna”, 17.01.2017.
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wspierającego powroty polskich uczonych do Polski, rozwijanie działań pro-
mocyjnych na rzecz polskich uczelni18. 

Istotnym uzupełnieniem tych działań jest tworzenie systemu informacji 
o możliwościach studiowania w Polsce. Rolę taką pełni portal internetowy 
„Study in Poland”. Znacząco przyczynia się on do wzrostu liczby studentów 
zagranicznych podejmujących studia w Polsce.

Procesy adaptacyjne podejmują poszczególne uczelnie, a nawet wydziały, 
zwiększając ofertę kształcenia w językach obcych bądź to w postaci programów 
w języku angielskim na poszczególnych kierunkach studiów, bądź to w posta-
ci poszczególnych przedmiotów nauczanych w tym języku. Z drugiej strony, 
podejmowane są zmiany organizacyjne, dostosowujące uczelnie do wyzwań 
stwarzanych przez megatrend umiędzynarodowienia. W działania takie zaan-
gażowany jest także Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a w jego 
strukturze Wydział Politologii. Wydział ten jako jeden z pierwszych w Polsce 
w lipcu 2016 r. uchwałą Rady przyjął wydziałową strategię umiędzynarodowie-
nia19. W dokumencie tym określone zostały obszary działania istotne dla umię-
dzynarodowienia kształcenia i badań Wydziału Politologii UMCS. Zaliczono 
do nich: a) tworzenie systemu zarządzania procesem umiędzynarodowienia; 
b) budowanie sieci partnerów zagranicznych; c) umiędzynarodowienie oferty 
dydaktycznej; d) zwiększenie mobilności studentów, nauczycieli akademickich 
i kadry obsługi administracyjnej; e) stworzenie warunków organizacyjnych dla 
procesu umiędzynarodowienia oraz określenie instrumentów jego finansowa-
nia. W Lublinie – obok działań władz UMCS – istotne wsparcie dla tego procesu 
tworzy zaangażowanie władz miasta, zwłaszcza w działania promocyjne, włącz-
nie ze stroną internetową „Study in Lublin” 20.

Reasumując, należy podkreślić, że trwałą tendencją rozwoju szkolnictwa 
wyższego jest proces jego umiędzynarodowienia. Jest on swoistym megatren-
dem, zmieniającym szkolnictwo, wymuszającym procesy adaptacyjne. Proces 
ten w specyficznej postaci i w warunkach syndromu „spóźnionego przybysza” 

18  Zob. Projekt ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, https://bip.
kprm.gov.pl/kpr/wykaz/r5860024574461,Projekt-ustawy-o-Narodowej-Agencji-
-Wymiany-Akademickiej.html (dostęp: 24.02.2017).

19  Zob. Strategia umiędzynarodowienia Wydział Politologii UMCS w latach 2016–
2021, Lublin 2016. 

20  Zob. Study in Lublin, http://www.studyinpoland.pl/en/index.php/news/36-study-
-in-lublin (dostęp: 24.02.2017).
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dotyka także uczelnie w Polsce, zmieniając je. Jeszce do niedawna były one 
pozostawione same sobie. Stopniowo zaczyna zaś wzrastać aktywna rola pań-
stwa. Oznacza ona uruchomienie adaptacji do procesów umiędzynarodowie-
nia na poziomie państwa, ale również na poziomie poszczególnych uczelni 
i wydziałów.
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Streszczenie

Celem artykułu jest ukazanie kategorii umiędzynarodowienia procesu kształ-
cenia w skali globu jako rodzaj specyficznego megatrendu. Analizie podda-
na została skala internacjonalizacji we współczesnym szkolnictwie wyższym 
w kontekście przede wszystkim polskich doświadczeń. Szczególną uwagę 
Autor poświęca kierunkom politologicznym oraz wielopoziomowo podejmo-
wanym działaniom adaptacyjnym w Polsce do umiędzynarodowienia. Autor 
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zauważa, że trwałą tendencją rozwoju szkolnictwa wyższego jest proces jego 
umiędzynarodowienia. Jest on swoistym megatrendem, zmieniającym szkol-
nictwo, wymuszającym procesy adaptacyjne. Proces ten w specyficznej posta-
ci i w warunkach syndromu „spóźnionego przybysza” dotyka także uczelnie 
w Polsce, zmieniając je. 

Słowa kluczowe: umiędzynarodowienie kształcenia, szkolnictwo wyższe, in-
ternacjonalizacja nauki

Abstract

The aim of this article is to present the category of internationalization of 
the global education process as a specific megatrend. The analysis examined 
a scale of internationalization in contemporary higher education in the 
context of Polish experience. Particular attention is paid to the direction of 
political science and the adaptation activities taken on many levels in Poland 
leading to the megatrend of internationalization. The author notes that 
the stable trend in the development of higher education is the process of its 
internationalization. It is a kind of megatrend that transforms education and 
imposes adaptation. This process in its specific form and under the conditions 
of  „the late newcomer’’ syndrome affects the universities in Poland and 
changes them.

Keywords: internationalization of education, higher education, internationali-
zation of science
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Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych wobec 
współczesnych wyzwań internacjonalizacji nauki 

W kontekście środowiska politologicznego i jego wyzwań wobec internacjona-
lizacji nauki adekwatne jest przywołanie ekonomicznej definicji tego terminu, 
który rozumiany jest jako proces stopniowego umiędzynarodowienia działal-
ności przedsiębiorstwa, rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa i przejście 
od rynku krajowego na rynki obce (zagraniczne)1.

Wyzwaniem dla politologii w Polsce, w tym także dla Polskiego Towarzy-
stwa Nauk Politycznych (PTNP), w najbliższej przyszłości będzie znacznie 
większe jej powiązanie z politologią światową.

Warto podkreślić, że Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych chociaż for-
malnie zostało powołane do życia w 1957 r.2, to w kontekście międzynarodo-
wym jako środowisko polskich politologów zaznaczyło swoją obecność już 
w 1950 r. W 1949 r. zostało założone Światowe Stowarzyszenie Nauk Politycz-
nych (International Political Science Association, IPSA)3, a rok później Polska 
została członkiem tego stowarzyszenia (była siódmym członkiem, a pierwszym 
z państw bloku wschodniego). Polska należy od tego momentu do nielicznej 

1  J. Strandskov, G. Albaum, E. Duerr, International Marketing and Export Mana-
gement, Longman, Reading 1998, s. 1–2; J. Johanson, J.-E.Vahlne, The Internatio-
nalization Process of the Firm: A Model of Knowledge Development and Increa-
sing Foreign Market Commitments, „Journal of International Business Studies”, 
Spring–Summer 1977, vol. 8, no 1, s. 23.

2  R. Żółtaniecki, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (PTNP) – struktura or-
ganizacyjna i działalność, „Studia Nauk Politycznych” 1978, nr 3, s. 173, cyt. za: 
B. Krauz-Mozer, P. Borowiec. P. Ścigaj, Historia Polskiego Towarzystwa Nauk Po-
litycznych (1957–2010), http://www.ptnp.org.pl/do_pobrania/historia_ptnp.pdf 
(dostęp: 07.05.2017).

3  Zob. szerzej: T. Boncourt, A History of the International Political Science Associa-
tion, International Political Science Association, Montréal 2009.
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grupy członków państw, które mają trzy miejsca w Radzie IPSA (Council) sta-
nowiące zgromadzenie ogólne tego stowarzyszenia.

Od samego początku funkcjonowania IPSA przedstawiciele polskiej poli-
tologii byli wybierani do władz tego stowarzyszenia. Do Komitetu Wykonaw-
czego IPSA (Executive Committee) regularnie wybierano reprezentantów 
polskiej politologii: Oskara Lange, Stanisława Ehrlicha, Kazimierza Opałka, 
Jerzego Wiatra, Longina Pastusiaka, Krzysztofa Pałeckiego4, Teresę Sasińską-
-Klas, Romana Bäckera i Agnieszkę Kasińską-Metrykę5. Ponadto do organów 
IPSA wybierani byli: Manfred Lachs i Adam Schaff, a Stanisław Ehrlich, Artur 
Bodnar, Jerzy Wiatr byli założycielami i pierwszymi przewodniczącymi trzech 
komitetów badawczych IPSA. Polacy wchodzili w skład kolegium redakcyjnego 
periodyku IPSA pt. „International Political Science Review” (J. Wiatr). Uwy-
pukla się też aktywność międzynarodową Czesława Mojsiewicza i Krzysztofa 
Ostrowskiego6. 

Podsumowując, przedstawiciele PTNP bardzo aktywnie działali wówczas 
w ramach IPSA (wspomniany udział we władzach, kolegium redakcyjnym „In-
ternational Political Science Review”, aktywność na kongresach, współorgani-
zowanie konferencji, publikacje o zasięgu międzynarodowym)7. 

Trzeba jednak pamiętać, że ówczesne kontakty polskiej politologii z polito-
logią światową miały charakter elitarny i indywidualny. Nie było też potrzeby 
prowadzenia odpowiedniego publicity. 

4  C. Mojsiewicz, 25 lat działalności Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, [w:] 
C. Mojsiewicz, Od polityki od politologii, Toruń 2005, s. 282.

5  Organization – Executive Committee, http://www.ipsa.org/category/group/orga-
nization-executive-committee (dostęp: 07.05.2017).

6  O znaczeniu i roli polskich politologów w IPSA pisał Edward J. Pałyga i Jerzy 
Wiatr, zob.: E.J. Pałyga, Wielostronna współpraca nauk politycznych jako dy-
scypliny akademickiej w różnych krajach w ćwierćwieczu 1948–1972, [w:] Nauki 
polityczne jako dyscyplina akademicka w różnych krajach (po II wojnie świato-
wej). Wybór publikacji polskich z lat 1967–1980, Warszawa 1982, s. XIV–XVI; 
J. Wiatr, Report in the aefinties of Polish Associations of Political Science in 
1964–1967, „Polish Round Table” 1968, no 2, cyt. za: B. Krauz-Mozer, P. Boro-
wiec, P. Ścigaj, Kim jesteś politologu? Historia i stan dyscypliny, t. 1, Wydawni-
ctwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 108.

7  A. Żukowski, Politologia jako dyscyplina naukowa i kierunek kształcenia. Zarys 
problematyki, Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, Olsztyn 2006, 
s. 12.
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Po 1989 r. w języku polskim powstało co najmniej kilka wartościowych 
opracowań ukazujących historię, a przede wszystkim teraźniejszość politologii 
w Polsce w wymiarze naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym autorstwa 
Edwarda Olszewskiego, Teresy Łoś-Nowak i innych8. Przygotowano także ra-
porty na ten temat. Klamrą spinającą jest obszerna, oparta na badaniach, dwu-
tomowa publikacja Barbary Krauz-Mozer i jej zespołu (Piotr Borowiec i Paweł 
Ścigaj) pt. Kim jesteś politologu?9

Zdecydowanie, na początku transformacji i w późniejszych latach za-
brakło publikacji tego typu w języku angielskim, które kierowane byłyby 
do zagranicznych środowisk zagranicznych. Wiele, dopiero co tworzących 
się, ośrodków politologicznych w innych państwach Europy Środkowej 
i Wschodniej o to zadbało. W zachodnich publikacjach dotyczących prze-
szłości i teraźniejszości politologii w tym regionie Europy obraz politolo-
gii w Polsce nie był pełny (m.in. w ogóle nie wykorzystano wcześniejszych 
opracowań na ten temat)10. Dopiero później syntetyczny, a przy tym cało-
ściowy obraz politologii polskiej w języku angielskim zarysowała Teresa 
Sasińska-Klas11. 

Dlatego też ważnym zadaniem jest popularyzowanie na świecie dokonań 
politologii w Polsce jako dyscypliny naukowej i kierunku kształcenia. 

8  Politologia w szkolnictwie wyższym w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju, 
red. E. Olszewski, Lublin 1997; Politologia w Polsce. Stan badań i perspektywy 
rozwoju, red. T. Łoś-Nowak, Toruń–Wrocław 1998.

9  B. Krauz-Mozer, P. Borowiec, P. Ścigaj, Kim jesteś politologu…, t. 1; eidem, Kim 
jesteś politologu? Historia i stan dyscypliny, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, Kraków 2013. 

10  S. Gebethner, R. Markowski, Political Science in Poland, [w:] Three Social Scien-
ce disciplines in Central and Eastern Europe: Handbook on Economics, Political 
Science and Sociology: 1989–2001, eds M. Kaase, V. Sparschuh, A. Wenninger, 
Informationszentrum Sozialwissenschaften, Berlin–Budapest 2002, s. 306–321; 
S. Gebethner, R. Markowski, Political Science in Poland, [w:] The State of Political 
Science in Central and Eastern Europe, eds H-D. Klingemann, E. Kulesza, A. Le-
gutke, Ed. Sigma, Berlin 2002. 

11  T. Sasińska-Klas, Political Science as an Academic Discipline in Poland: Past and 
Present, referat przygotowany na konferencję w Montrealu w 2008 r., http://pa-
perroom.ipsa.org/papers/paper_4067.pdf. (dostęp: 07.05.2017). Zob. też rozdział 
autorstwa T. Sasińskiej-Klas w publikacji pod redakcją Rainera Eisfelda i Leslie 
A. Pal: Political Science in Central-East Europe: Diversity and Convergence, Bar-
bara Budrich, Opladen–Farmington Hills 2010.
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W ostatnich latach dużym pozytywem jest w tym względzie pozycja w języ-
ku angielskim pod redakcją Barbary Krauz-Mozer, Małgorzaty Kułakowskiej, 
Piotra Borowca i Pawła Ścigaja ukazująca stan politologii w Europie12. 

Wydarzeniem szczególnym, a wręcz unikatowym, w dziejach polskiej 
politologii był Światowy Kongres Politologii (24th World Congress of Inter-
national Political Science Association), który odbył się w Poznaniu w dniach 
23–28 lipca 2016 r. Początkowo Kongres ten miał się odbyć w Stambule, ale 
ze względów politycznych i bezpieczeństwa zdecydowano się przenieść ob-
rady do innego kraju (o zorganizowanie Kongresu rywalizowało dziewięć 
miast, głównie z Europy). Na Poznań jako miejsce Kongresu zdecydowa-
no się dopiero w lutym 2016 r. Temat wiodący Kongresu brzmiał: Politics 
in the World of Inequality (Polityka w świecie nierówności). Uczestniczyło 
w nim blisko 3 tys. naukowców z 98 państw świata13. We wszystkich se-
sjach kongresowych, w ramach 633 paneli tematycznych, wygłoszono łącz-
nie 2272 referaty. Przywilejem gospodarza było zorganizowanie tzw. sesji 
polskiej, pt. Divided and Unequal World from the East-Central European 
Perspective (18 paneli w języku angielskim i polskim, w których wygłoszono 
83 referaty).

Kongresowi patronował Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Po-
litycznych. Głównym organizatorem ze strony polskiej był Wydział Nauk Po-
litycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu 
(ówczesny dziekan Wydziału Tadeusz Wallas i jego zespół – pracownicy, dok-
toranci i studenci).

Pod względem logistycznym oraz merytorycznym Kongres w Poznaniu 
okazał się wielkim sukcesem. Poza różnymi pozytywami, m.in. towarzy-
szące Kongresowi liczne imprezy kulturalne, które już procentują, Kongres 
stanowił olbrzymi wkład w promocję polskiej politologii na świecie. War-
to byłoby zadbać o przygotowanie obszernej relacji z tego Kongresu w ję-
zyku polskim i angielskim14. Należałoby docenić poznańskie środowisko 

12  B. Krauz-Mozer, M. Kułakowska, P. Borowiec, P. Ścigaj, red., Political Science in Eu-
rope at the Beginning of the 21st Century, Jagiellonian University Press, Kraków 2015.

13  W Poznaniu ruszył Światowy Kongres Politologów, http://www.miastopoznaj.pl/
wydarzenia/4089-w-poznaniu-ruszyl-swiatowy-kongres-politologow (dostęp: 
07.05.2017).

14  Jak dotychczas w wiodących polskich czasopismach politologicznych nie za-
mieszczono takiej relacji, np.: „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, 
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politologiczne za ogrom pracy wykonanej w związku ze zorganizowanym 
ad hoc Kongresem15. 

Najnowszym przykładem współorganizacji przez PTNP konferencji mię-
dzynarodowej jest coroczna konferencja Środkowoeuropejskiego Towarzystwa 
Nauk Politycznych (Central European Political Science Association, CEPSA) 
na Uniwersytecie Wrocławskim (14–15 września 2017).

Współczesna nauka coraz mocniej podlega parametryzacji. Dotyczy to także 
nauk humanistycznych i społecznych, w tym politologii. Poziom danej insty-
tucji naukowej czy dyscypliny wyznaczają różnego rodzaju rankingi światowe 
czy krajowe. 

Na podstawie rankingów tworzy się swoistą Champions League uczelni 
akademickich/uniwersytetów na świecie (World Class Universities)16. W przy-
padku rankingów z politologii o wyrażenie opinii proszona jest najczęściej 
niewielka grupa naukowców, którzy nie zawsze są kompetentni w ocenie ja-
kości badanych ośrodków akademickich. Wiedza tych może być także formu-
łowana na podstawie ogólnej wiedzy o uczelni, a nie w stosunku do konkret-
nej jednostki organizacyjnej uczelni, tzw. efekt halo (halo effect)17, np. mimo 
wysokiego uznania i pozycji w nauce uniwersytetu w Cambridge czy Oxford 
politologia na tych uniwersytetach wcale nie reprezentuje ogólnego poziomu 
tych uczelni. Ponadto wiedza ta może być prawie żadna w przypadku oce-
niania zupełnie nowych czy też stosunkowo młodych ośrodków naukowych 

„Studia Politologiczne”, „Przegląd Politologiczny”, „Wrocławskie Studia Polito-
logiczne”.

15  Jak na razie wyróżnienia takie nie pochodzą ze środowiska politologicznego, 
np. https://wnpid.amu.edu.pl/pl/8-aktualnosci/3868-nagroda-mp-power-
-awards-dla-prorektora-prof-tadeusza-wallasa.html (dostęp: 10.05.2017).

16  Na temat światowych rankingów, zwłaszcza dotyczących politologii zob. 
A. Żukowski, Politologia a światowe rankingi – wstępne rozważania, [w:] 
Aspekty metodologiczne oraz teoretyczne w subdyscyplinach politologii, red. 
Ł. Młyńczak, B. Nitschke, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, 
s. 24–44.

17  R.C. Lowry, B.D. Silver, A rising tide lifts all boats: Political science depart-
ment reputation and reputation of the university, „Political Science and Po-
litics” 1996, vol. 29, no 2, s. 161–167; R.W. Jackman, R.M. Siverson, Rating 
the rating: An analysis of the national research council’s appraisal of political 
science ph.d. programs, „Political Science and Politics” 1996, vol. 29, no 2, 
s. 155–160.



102

Arkadiusz�Żukowski�

czy  akademickich18. W zakresie studiów politycznych i międzynarodowych 
światowe rankingi publikowało czasopismo amerykańskie „US News & World 
Report”19 oraz Ranking QS (QS World University Rankings)20.

Dość nowatorskie, na tle poprzednich, podejście metodologiczne przy opra-
cowaniu rankingu w politologii przedstawił Simon Hix z London School of Eco-
nomics and Political Science, który w skali świata sklasyfikował 200 uniwersyte-
ckich ośrodków politologicznych21. Wśród nich nie było żadnego z Polski. 

Co najmniej kilka, jak nie kilkanaście uniwersyteckich ośrodków poli-
tologicznych swoją pozycję w tym rankingu zawdzięcza nie tylko ukierun-
kowaniu na badania, ale przede wszystkim wybitnie międzynarodowemu 
charakterowi tych ośrodków. Przykładem może być utworzony w 1991 r. 
według wzorów amerykańskich Uniwersytet Środkowoeuropejski (Central 
European University) w Budapeszcie22, który posiadał kadrę naukową z róż-
nych państw europejskich. Początkowo rekrutowana była głównie z Europy 
Zachodniej oraz w dużym stopniu z USA. Językiem wykładowym był angiel-
ski. Miejsce tego uniwersytetu w rankingu zupełnie nie oddawało pozycji 
węgierskiej politologii. Inny przypadek dotyczy Europejskiego Uniwersytetu 
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (European University Viadrina – 186. 
pozycja) jako ośrodka politologicznego, gdyż, po pierwsze, nie posiadał 
i nie posiada on wyodrębnionych struktur badawczych dotyczących nauk 

18  R. Katz, M. Eagles, Ranking Political Science Departments: A View from the Lower 
Half, „Political Science and Politics” 1996, vol. 29, no 2, s. 149–154.

19  World’s Best Universities: Politics and International Studies, http://www.usnews.
com/education/worlds-best-universities-rankings/best-universities-politics-and-
-international-studies (dostęp: 20.02.2012). Obecnie kategorii takiej nie ma. Jest 
natomiast kategoria: Social Science and Public Health, która zawiera następu-
jące podkategorie: communication, environmental studies, political science, so-
cial work, sociology, law, education, and tourism and hospitality, zob.: https://
www.usnews.com/education/best-global-universities/social-sciences-public-
-health?int=994b08 (dostęp: 07.05.2017).

20  QS World University Rankings by Subject 2011 – Social Sciences. Politics and In-
ternational Studies, http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-
-university-rankings/2011/subject-rankings/social-sciences/politics-internatio-
nal-studies?page=%2C1 (dostęp: 20.02.2012).

21  S. Hix, A Global Ranking of Political Science Departments, „Political Studies Re-
view” 2004, vol. 2, s. 293–313.

22  http://www.ceu.hu/academics (dostęp: 21.01.2017).
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politycznych i nie miał i nie ma też kadry dydaktyczno-badawczej stricte 
politologicznej23.

Podsumowując rankingi uniwersyteckich ośrodków politologicznych 
w kontekście Polski, nasuwa się ad hoc kilka wniosków dla polskiej polito-
logii, w tym i dla władz oraz członków PTNP. Powinno podjąć się starania, 
aby w wykazach Social Science Citation Index znalazły się polskie periodyki 
politologiczne zarówno w języku polskim, jak również w języku angielskim, 
by zachęcić do publikowania tam tekstów przez polskich politologów. Warto 
zadbać o odpowiednie publicity polskiej politologii czy wydziałów, instytutów 
politologicznych w świecie (część rankingów przygotowywana jest na podsta-
wie tzw. peer review). Ten ostatni postulat zaczyna być realizowany, ponieważ 
w rankingu QS World University Rankings z 2017 r. w kategorii Politics and 
International Studies Uniwersytet Warszawski został sklasyfikowany na miej-
scu 151–20024. 

Z rankingami i parametryzacją pośrednio wiąże się kwestia publikacji i cy-
towalności (Journal Citation Reports) w wysoko punktowanych i notowanych 
bazach periodyków. PTNP patronuje dwóm czasopismom naukowym, które 
w ostatnich latach podlegają pogłębionej internacjonalizacji: kwartalnikowi 
„Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” oraz rocznikowi „Polish Political 
Science Yearbook”. 

To pierwsze czasopismo wydawane jest od 1997 r., a od numeru 14–15 z 2006 r. 
jest współredagowane przez kilkanaście ośrodków politologicznych z całej Pol-
ski (obecnie 22)25. Czasopismo aktywnie wspiera proces popularyzacji wyników 
badań polskich autorów za granicą oraz rozwijania naukowej współpracy mię-
dzynarodowej. W danym roku dwa numery są wydawane w całości w języku 
angielskim jako „Athenaeum. Polish Political Science Studies”.

Z kolei „Polish Political Science Yearbook” stał się kwartalnikiem. W po-
miarze Index Copernicus Value oceniony został jako najlepsze polskie czasopis-
mo politologiczne i uzyskał najwyższą w swojej dyscyplinie ocenę w ewaluacji 
tego Indexu za 2015 r. (92,73 punkty). Co warto także podkreślić i docenić, 

23  http://www.europa-uni.de/de/index.html (dostęp: 20.02.2012); https://www.euro-
pa-uni.de/pl/struktur/fakultaet/index.html (dostęp: 07.05.2017).

24  University Rankings: Politics and International Studies, https://www.topuniversi-
ties.com/university-rankings/university-subject-rankings/2017/politics (dostęp: 
07.05.2017).

25  http://www.athenaeum.umk.pl/ (dostęp: 07.05.2017).



104

Arkadiusz�Żukowski�

to fakt, iż od nowego numeru Yearbook indeksowany będzie również w pre-
stiżowym, brytyjskim The Lancaster Index, który zbiera najważniejsze prace 
naukowe z zakresu badań nad bezpieczeństwem, pokojem i systemem między-
narodowym. The Lancaster Index jest najbardziej cenioną międzynarodową 
bazą publikacji dotyczących bezpieczeństwa i obronności. Ponadto Yearbook 
indeksowany jest w innych bazach26. 

Zamierzeniem jest, aby w kilkuletniej przyszłości oba czasopisma stały 
się nie tylko czołowymi periodykami politologicznym w Europie Środkowej 
i Wschodniej, ale aby także znacząco oddziaływały na światowy dyskurs poli-
tologiczny. Finalnym celem byłoby zakwalifikowanie się obu czasopism na tzw. 
listę filadelfijską (Lista A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Innym działaniem byłoby kontynuowanie przeprowadzania konkursu 
na najlepszą opublikowaną pracę naukową w języku polskim przeznaczoną 
do wydania w periodyku IPSA „World Political Science”, a także, co dotyczy 
przyszłości, w zagranicznych wysoko punktowanych czasopismach.

Pożądane byłoby otwarcie się PTNP na członków zwyczajnych-cudzoziem-
ców, zwłaszcza politologów o uznaniu międzynarodowym. 

Kolejną kwestią wpisującą się w katalog współczesnych wyzwań internacjo-
nalizacji nauki jest aplikowanie o granty międzynarodowe oraz udział w mię-
dzynarodowych grantach czy konsorcjach badawczych. Niedawno PTNP pod-
jęło działania w tym zakresie. 

PTNP, jako członek Europejskiej Konfederacji Towarzystw Nauk Politycz-
nych (European Confederation of Political Science Associations,  ECPSA), 
uczestniczy w projekcie badawczym pt. Mobility of political science students 
and faculty in Europe (2016–2018)27. W projekcie tym Polska jest wśród 
pięciu państw pilotażowych. ECPSA z udziałem PTNP przygotowuje się 

26  Są to następujące bazy: American Bibliography of Slavic and East European Stu-
dies (ABSEES) Online; BazHum; Central and Eastern European Online Library 
(CEEOL); Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH); 
Columbia International Affairs Online, ERIH Plus; Gale PowerSearch; HeinOn-
line; IBR – International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature 
on the Humanities and Social Sciences; IBZ – International Bibliography of Pe-
riodical Literature on the Humanities and Social Sciences; ICI Journals Master 
List; International Political Science Abstracts; Open Academic Journals Index; 
POL–Index (PBN).

27  Ze strony polskiej projekt koordynuje Arkadiusz Żukowski.
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do aplikowania grantu w ramach programu Horyzont 2020 – Societal Challen-
ge 6 (SC6) pt. Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective 
societies (Work programme 2018–2020).

Członkowie PTNP będą uczestniczyć w programie European Cooperation 
in Science and Technology (COST) w Akcji C15207 nt. Professionalization and 
Social Impact of European Political Science28. Jednym z celów projektu jest diag-
noza poziomu profesjonalizmu nauk politycznych w danym państwie. 

Między innymi dlatego też zasadne jest pogłębianie i zacieśnianie współ-
pracy ze światowymi (IPSA), europejskimi (ECPSA, ECPR) i regionalnymi 
(CEPSA) stowarzyszeniami politologicznymi. Równie istotne jest rozwijanie 
współpracy bilateralnej z zagranicznymi towarzystwami nauk politycznych 
(dotychczas dotyczyło to właściwie tylko Rosyjskiego Towarzystwa Nauk 
Politycznych).

Należy podkreślić, że współcześnie coraz liczniej członkowie PTNP wy-
bierani są do najwyższych gremiów międzynarodowych towarzystw polito-
logicznych. Oprócz wspomnianego członkostwa w Komitecie Wykonawczym 
IPSA29, przedstawiciele PTNP zasiadają w Komitecie Wykonawczym ECPSA30 
oraz ECPR31. Polska ma stałego przedstawiciela (National Representative) 
w CEPSA32. Poza tym członkowie PTNP zostali wybrani do władz różnych 
Komitetów Badawczych (Research Committee, RC) IPSA, m.in. jako przewod-
niczący: RC 13 – Democratization in Comparative Perspective33, RC 21 – Po-
litical Socialization and Education34; wiceprzewodniczący: RC 14 – Politics 
and Ethnicity35, RC 12 – Biology and Politics36; członkowie Komitetu Wyko-
nawczego: RC 3 – European Unification37, RC 21 – Political Socialization and 
Education38.

28  Ze strony polskiej projekt koordynuje Anna Sroka i Agnieszka Turska-Kawa.
29  Agnieszka Kasińska-Metryka.
30  Arkadiusz Żukowski.
31  Anna Sroka.
32  Agnieszka Kasińska-Metryka.
33  Bartłomiej Zdaniuk.
34  Maria Marczewska-Rytko.
35  Przemysław Biskup.
36  Jerzy Wiatr.
37  Adam Szymański i Przemysław Biskup.
38  Arkadiusz Żukowski.
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Obecność we władzach tych towarzystw politologicznych pozytywnie od-
działuje na internacjonalizację politologii w Polsce.

Ważnym wyzwaniem jest powiązanie działaności badawczej sekcji na-
ukowych PTNP39 z komitetami badawczymi (Research Committees) IPSA40. 
Z pewnością wpłynęło to by na internacjonalizację badań w Polsce i podwyż-
szenie ich poziomu. 

Należałoby w środowisku polskich politologów rozpropagować różnego ro-
dzaju nagrody międzynarodowych towarzystw politologicznych, a w szczegól-
ności IPSA41. Popularyzacji wymaga też Nagroda Johanna Skytte42, odpowied-
nik Nobla w politologii (w 2010 r. nagrodę tę otrzymał Adam Przeworski).

Kolejna kwestia związana jest z Ogólnopolskimi Kongresami Politologii 
– I. Kongres odbył się w Warszawie (2009), II. w Poznaniu (2012), III. w Krako-
wie (2015). Następny zaplanowany jest w Lublinie (2018). Przyszłe Ogólnopol-
skie Kongresy Politologii powinny być bardziej międzynarodowe, tzn. wśród 
zaproszonych gości, w tym wśród tzw. keynote speakerów na sesji plenarnej, 
powinny pojawić się znakomitości światowej politologii. Panele powinny być 
przygotowywane zgodnie z normami kongresów ECPR czy kongresów IPSA. 
Informacje o Kongresie powinna być rozpropagowane w światowym środowi-
sku politologicznym. 

Niezmiernie istotną kwestią w promowaniu polskiej politologii może od-
grywać Internet, a w przypadku PTNP jego strona internetowa. Została ona 
zupełnie przebudowana i dostosowana do współczesnych wymagań technicz-
no-komunikacyjnych. W przygotowaniu jest wersja strony internetowej w j. an-
gielskim, a następnie w innych językach kongresowych. Oprócz Facebooka po-
zytywnym zabiegiem byłoby wprowadzenie innych komunikatorów, takich jak: 
Twitter czy Instagram. 

39  Obecnie przy PTNP funkcjonuje 10 sekcji naukowych: Sekcja Metod, Technik 
i Narzędzi Badawczych; Sekcja Badań Azji Wschodniej; Sekcja Myśli Politycznej; 
Sekcja Administracji i Polityk Publicznych; Sekcja Przywództwa Politycznego; 
Sekcja Stosunków Międzynarodowych; Sekcja Partie Polityczne i Systemy Par-
tyjne; Sekcja Badań Wyborczych; Sekcja Badań Azji; Sekcja Jakość Demokracji.

40  Przy IPSA funkcjonuje 51 komitetów badawczych, zob.: Research Committees 
(RC) – Complete list of Research Committees, http://www.ipsa.org/research-com-
mittees/rclist (dostęp: 07.05.2017).

41  IPSA Awards, http://www.ipsa.org/awards/global-south-award (dostęp: 07.05.2017).
42  http://www.skytteprize.com/ (dostęp: 07.05.2017).
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Kreśląc powyższe wyzwania i zamierzenia, należy pamiętać, że czynnik 
finansowy we współczesnej nauce odgrywa pierwszorzędna rolę, a zwłaszcza 
w procesie internacjonalizacji.

Jak podkreślał nestor polskiej politologii Czesław Mojsiewicz, „ważnym 
kierunkiem działania Towarzystwa jest reprezentacja polskiej politologii poza 
granicami”43. Na PTNP czeka wiele pozytywistycznej pracy w tym zakresie. 
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Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie działalności Polskiego Towarzystwa Nauk 
Politycznych z zaznaczeniem ukierunkowania na sprawy internacjonalizacji. 
Od początku swojej działalności PTNP współpracowało z IPSA. W Polsce po-
wstało wiele cennych publikacji przestawiających historię i stan obecny polito-
logii w Polsce. Szczególnie ważnym dla polskiej politologii wydarzeniem była 
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organizacja światowego kongresu politologii w lipcu 2016 r. Ważne miejsce 
zajmują także polskie czasopisma naukowe, które w ostatnich latach podlegają 
silnej internacjonalizacji. Przed PTNP stoi wiele wyzwań i możliwości podej-
mowania kolejnych działań, które sprzyjają dalszemu rozwojowi i promocji 
nauki w kraju i zagranicą.

Słowa kluczowe: internacjonalizacja, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, 
współpraca międzynarodowa

Abstract

The aim of the article is to present the activities of the Polish Political Science 
Association, underlining the issues of internationalization. Since the beginning 
the organization, PPSA has been cooperating with IPSA. Many valuable 
publications regarding history and contemporary situation of Political Science 
have been published in Poland. Particularly important for Polish political 
science was the organization of the World Congress of Political Science in 
July 2016. The Polish scientific journals, that have been strongly internalized 
in recent years, take an important place nowadays. Polish Political Science 
Association has to face many challenges and take new possibilities in further 
activities that encourage further development and promotion

Keywords: internationalization, Polish Political Science Association, interna-
tional cooperation
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Instytut Nauk Politycznych UKW (powstał w 1996 r. z przekształcenia Ka-
tedry Nauk Społecznych, jest częścią składową Wydziału Humanistycznego 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego) uznaje, że internacjonalizacja badań 
i procesu dydaktycznego jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących 
przed polskim szkolnictwem wyższym. Proces umiędzynarodowienia Insty-
tutu odbywa się zarówno poprzez działania na rzecz przyciągnięcia do Polski 
studentów zagranicznych, jak i uczestnictwo polskich naukowców w mię-
dzynarodowych programach edukacyjnych i badawczych. Instytut prowadzi 
współpracę z ośrodkami zagranicznymi w wymiarze naukowym, dydaktycz-
nym i organizacyjnym, co odbywa się zarówno formalnie na podstawie umów 
dwustronnych, jak i nieformalnie w ramach indywidualnych działań pracow-
ników naukowych. Pracownicy INP biorą udział w konferencjach między-
narodowych jako ich uczestnicy i organizatorzy oraz członkowie komitetów 
naukowych. Są także członkami rad naukowych i programowych międzyna-
rodowych czasopism naukowych, zaś sam Instytut, wydając czasopismo na-
ukowe pt. „Świat Idei i Polityki”, również podejmuje współpracę z badaczami 
zagranicznymi, zapraszając ich do udziału w radzie programowej i recenzo-
wania publikacji. 

Współpraca międzynarodowa Instytutu Nauk Politycznych odbywa się 
na podstawie umów międzynarodowych o wzajemnej współpracy, w tym 
współpracy naukowej i dydaktycznej, podejmowaniu wspólnych tematów ba-
dań naukowych i powoływaniu mieszanych zespołów badawczych, publikowa-
niu wyników badań w wydawnictwach konferencyjnych i periodykach part-
nerskich uczelni, a także wymiany doświadczeń w dziedzinie teoretycznego, 
specjalistycznego i metodycznego kształcenia młodzieży. Takie umowy zostały 
podpisane we wrześniu 2004 r. z Międzynarodowym Uniwersytetem w Mos-
kwie, Filia w Kaliningradzie, a w lutym 2009 r. z Katedrą Politologii i Kulturo-
znawstwa Uniwersytetu im. Bohdana Chmielnickiego w Czerkasach. Ponadto 
w marcu 2016 r. podpisano list intencyjny w sprawie współpracy naukowej, 
wymiany studentów i organizacji konferencji z Wydziałem Prawa Amerykań-
skiego Uniwersytetu w Azji Centralnej (Kirgistan), a w kwietniu tego same-
go roku podobny list intencyjny z Wydziałem Humanistycznym Rosyjskiego 
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Państwowego Uniwersytetu Społecznego w Moskwie. Instytut współpracuje 
także z następującymi ośrodkami akademickimi na terenie Europy w ramach 
programu Erasmus oraz umów dwustronnych: Universidad de Granada (Hi-
szpania), Universidad de La Laguna (Hiszpania), Uniwersytet Konstantyna 
Filozofa w Nitrze (Słowacja), Muğla Sitki Kocman Universitesi (Turcja), Kadir 
Has University w Istambule (Turcja), Universität Regensburg w Ratyzbonie 
(Niemcy), Uniwersytet w Getyndze (Niemcy), NLA Hogskolen w Bergen (Nor-
wegia), Lillehammer University College (Norwegia) i Universidade de Aveiro 
(Portugalia). 

Współpraca indywidualna pracowników Instytutu Nauk Politycznych od-
bywa się w formie prowadzenia wspólnych badań z naukowcami zagraniczny-
mi, udziału w zespołach eksperckich oraz komitetach redakcyjnych, a także 
członkostwa w organizacjach międzynarodowych. Wspólne badania prowa-
dzone są z uczonymi z uniwersytetów w Bańskiej Bystrzycy i Karlsruhe oraz 
z Europejską Akademią EALIZ (Europäische Akademie für Lebensforschung, 
Integration und Zivilgesellschaft für Lebensforschung, Integration und Zivil-
gesellschaft) w Wiedniu. Ponadto pracownicy INP biorą udział w zespołach 
eksperckich – w charakterze eksperta i konsultanta oddziału dla organizacji 
 ICLEI (The International Council for Local Environmental Initiatives) z sie-
dzibą w Toronto oraz członka zespołu Team Europe przy Przedstawicielstwie 
Komisji Europejskiej w Polsce. Mamy także przedstawicieli w komitetach re-
dakcyjnych takich czasopism, jak „Problemy Ekorozwoju” (wydawanego przez 
Europejską Akademię Nauki i Sztuki w Salzburgu), „Человеческий капитал” 
(wydawanego przez Rosyjski Społeczny Uniwersytet Państwowy RGSU w Mos-
kwie) czy „Transformacje” (wydawanego przez Akademię Leona Koźmińskie-
go). Pracownicy Instytutu są także członkami IPSA (International Political 
Science Association).

Istotnym wymiarem internacjonalizacji jest udział pracowników Instytutu 
Nauk Politycznych w zagranicznych i międzynarodowych konferencjach na-
ukowych, a także wyjazdy zagraniczne w celach naukowych. Jako organizato-
rzy lub członkowie komitetów naukowych pracownicy INP występowali w Mię-
dzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Edukacja dla ekorozwoju (Szklarska 
Poręba 2005 i 2009), Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Uwarunko-
wania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju (Białystok–Tallin 2007), Mię-
dzynarodowym Seminarium Naukowym w Pile (2012, 2014), Międzynaro-
dowym Kongresie Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju (Rybnik 2015), 
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Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Zagrożenia dla integracji euro-
pejskiej w XXI wieku (Piła 2016), Międzynarodowej Konferencji Naukowej 
nt. Współczesne problemy obszaru postradzieckiego (Bydgoszcz 2016). Liczna 
grupa pracowników wzięła także udział w międzynarodowych konferencjach, 
wygłaszając referat lub biorąc udział w dyskusji. W latach 2010–2016 pracowni-
cy INP wygłosili ponad 40 referatów podczas konferencji międzynarodowych 
w Polsce, a także 12 referatów na zagranicznych konferencjach i seminariach 
(m.in. w Dmitrow w 2012 i 2013 r., w Belgradzie w 2014 i 2016 r., w Londynie 
w 2011 i 2014 r., w Wilnie w 2016 r., w Bańskiej Bystrzycy w 2016 r., w Mos-
kwie w 2016 r., w Biszkeku w 2016 r.). Pracownicy Instytutu wzięli także udział 
w Światowym Kongresie Nauk Politycznych (IPSA) pt. Politics in a World of 
Inequality, który odbył się w Poznaniu w 2016 r.

W Instytucie Nauk Politycznych na studiach stacjonarnych II stopnia na kie-
runku politologia studiują dwie osoby z Ukrainy na zasadach odpłatności. Po-
dobnie jedna osoba z Białorusi na kierunku bezpieczeństwo narodowe, jedna 
z Ukrainy na studiach z innowacyjności i zarządzania sferą publiczną oraz 
jedna z Białorusi na studiach III stopnia. Ponadto, jako uczestnik programu 
Erasmus+ Instytut Nauk Politycznych oferuje zajęcia w języku angielskim dla 
studentów zagranicznych, korzystających z wymiany studenckiej w tym pro-
gramie. Corocznie do INP z zagranicznych uczelni partnerskich przyjeżdża 
na studia od 4 do 7 studentów, ponadto w zajęciach oferowanych w INP uczest-
niczą studenci zagraniczni przyjeżdzający do innych jednostek uczelni. Studen-
ci Instytutu również wyjeżdżają na studia w zagranicznych uczelniach partner-
skich (od 2 do 5 studentów rocznie). Pracownicy INP są także beneficjentami 
programów międzynarodowych i staży zagranicznych. W ramach programu 
Erasmus+ przeprowadzili wykłady w języku angielskim w Bergen College 
w Oslo, w Kadir Has University, w University of Granada oraz w University of 
Aveiro. Pracownicy odbyli także kilka wyjazdów zagranicznych w celach na-
ukowych, m.in. do Muzeum Polskiego w Ameryce (Chicago 2008), Brytyjskiej 
Biblioteki Narodowej (Londyn 2008 i 2009), Międzynarodowego Instytutu Hi-
storii Społecznej (Amsterdam, 2011), Międzynarodowego Uniwersytetu Przy-
rody, Społeczeństwa i Człowieka w Dubnie (Dmitrow 2012), Polskiego Ośrodka 
Społeczno-Kulturalnego w Londynie (2011), Amerykańskiego Uniwersytetu 
w Azji Centralnej (Kirgistan 2016), Kirgiskiego Uniwersytetu Narodowego 
im. Dżusupa Balasagyna, Bishkek (Kirgistan 2016), Rosyjskiego Państwowego 
Uniwersytetu Społecznego (Moskwa, 2016). Instytut przyjął również na staże 
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dydaktyczne zagranicznych naukowców z Østfold University College (Norwe-
gia) oraz z Uniwersytetu Pannonia w Veszprem (Węgry).

Istotnym wymiarem internacjonalizacji są także publikacje w językach 
obcych. Pracownicy Instytutu Nauk Politycznych są autorami ponad 20 arty-
kułów opublikowanych w języku obcym w czasopismach naukowych (m.in. 
„Problems of Sustainable Development”, „Studia Philosophiae Christianae”, 
„Sustainable Development”, „Humanities and Social Sciences”, „Transformacje. 
An Interdisciplinary Journal”, „Polish Political Science Yearbook”, „The Coper-
nicus Journal of Political Studies”, „Athenaeum. Polish Political Science Stu-
dies”, „Philosophica. Zborník Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského”), 
jednego artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie zagranicznym 
(„Politbook”), a także 20 rozdziałów w monografii obcojęzycznej. Ponadto zre-
dagowali pięć monografii opublikowanych w językach obcych (angielski, rosyj-
ski) oraz napisali kilka publikacji prasowych (m.in. w „Dzienniku Związkowym 
– Polish Daily News”, Chicago 2008). 

„Świat Idei i Polityki” to czasopismo naukowe Instytutu Nauk Politycznych 
UKW, w którym od 2001 r. publikowane są artykuły oraz recenzje autorów 
z Polski i zagranicy. Od początku istnienia periodyku intencją redaktorów jest 
ukazywanie na jego łamach rozmaitych, zmiennych w czasie i przestrzeni, 
aspektów polityki. Jest to również miejsce spotkań różnych tradycji i dyscyplin 
naukowych. Skład Rady Naukowej czasopisma ma charakter międzynarodo-
wy, znajdują się w niej przedstawiciele siedmiu krajów: Peter Čajka (Słowacja), 
Harald Borgebund (Norwegia), Raguel Ojeda García (Hiszpania), Olga Nester-
chuk (Rosja), Michał Tomczyk (Szwajcaria), Lerna Yanik (Turcja) oraz Andrzej 
Chodubski, Ewa Maj, Magdalena Musiał-Karg (Polska). W czasopiśmie teksty 
publikowane są w języku polskim, jak i ojczystych językach autorów zagranicz-
nych, w związku z powyższym także w gronie recenzentów czasopisma znajdują 
się przedstawiciele zagranicznych ośrodków naukowych.

Internacjonalizacja badań i dydaktyki jest ważnym elementem rozwoju 
Instytutu. Na przestrzeni ostatnich lat widać wzrost aktywności naukowej 
i dydaktycznej zarówno pracowników, jak i studentów INP. Uznając, że nale-
ży wzmacniać działania na rzecz umiędzynarodowienia, nadal będziemy się 
koncentrować na wymianie wiedzy i doświadczeń oraz zwiększać udział w pro-
jektach międzynarodowych. 

Izabela Kapsa
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Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Wpisując się w misję umiędzynarodowienia badań naukowych i procesu dy-
daktycznego, Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa (INSiB) Akademii 
im. Jana Długosza w Częstochowie od początku swojego funkcjonowania 
podejmuje działania w zakresie współpracy międzynarodowej, sukcesywnie 
poszerzając jej obszary. Współpraca ta koncentruje się na uczestnictwie pra-
cowników naukowych INSiB w międzynarodowych programach badawczych, 
zatrudnianiu kadry naukowej z zagranicy oraz na uczestnictwie studentów 
zagranicznych w życiu naukowym Uczelni.

Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa realizuje podpisane umo-
wy dwustronne o współpracy naukowej i dydaktycznej z Europa-Universität 
Viadrina in Frankfurt (Oder), Universität Koblenz Landau (Niemcy), Ostravská 
Univerzita v Ostravě (Czechy), Žilinská Univerzita (Słowacja). W ramach pro-
gramu Erasmus+ nawiązana została naukowa współpraca z ośrodkiem akade-
mickim Karoli Gaspar University of the Reformed Church na Węgrzech. Ścisła 
współpraca badawczo-dydaktyczna utrzymywana jest również z uczelniami 
w Liptowskim Mikulaszu, Bańskiej Bystrzycy oraz w Tarnopolu.

Pracownicy Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa brali udział 
w międzynarodowych projektach naukowych, dotyczących asymetrii kon-
fliktów na Bałkanach, we współpracy z Chorwackim Instytutem Historycz-
nym w Zagrzebiu, Instytutem Historycznym w Sarajewie, Instytutem Historii 
Współczesnej Serbii w Belgradzie, Archiwum Jugosławii w Belgradzie i Archi-
wum Militarnym w Belgradzie. We współpracy z Institut für Sozialwissen-
schaften, Universität Koblenz-Landau, pracownicy uczestniczyli w projekcie 
dotyczącym perspektywy stosunków polsko-niemieckich (Auf dem Weg zur 
Normalität? Bilanz und Ausblick der deutsch-polnischen Beziehungen).

Instytut współpracuje z uczelniami izraelskimi, m.in. University of Haifa 
(School of Political Science, School of Social Work), Ariel University oraz Le-
vinsky College w Tel Avivie, czego efektem były m.in. wyjazdy studyjne, orga-
nizacja seminarium naukowego w Izraelu Multiculture Seminar: Israel – Poland 
oraz udział w warsztatach naukowych The impact of terrorism and political vio-
lence on war/peace attitudes. W ramach współpracy Instytutu ze Światowym 
Związkiem Żydów Częstochowian i ich Potomków z siedzibą w Nowym Jorku 
(The World Society of Częstochowa Jews and Their Descendants) pracowni-
cy uczestniczyli w wyjazdach studyjnych do Nowego Yorku, Cincinatti, Wa-
szyngtonu oraz Jerozolimy, połączonych z gromadzeniem wspomnień i relacji 



118

Internacjonalizacja:�Z�doświadczeń�polskich�ośrodków�politologicznych

od potomków Żydów – Częstochowian. Ponadto Instytut zorganizował Mię-
dzynarodowe Konferencje Naukowe i współorganizował Międzynarodowe 
Zjazdy Żydów – Częstochowian. Z inicjatywy pracowników zorganizowano 
również wystawę „Żydzi – Częstochowianie”, którą zaprezentowano w Konsu-
lacie Polskim w Nowym Yorku, Bibliotece Kongresu USA w Waszyngtonie oraz 
kilkunastu miastach Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Instytut uczestniczy w pracach Międzynarodowej Rady Naukowej czaso-
pisma „The Journal of Slavic Military Studies”, wydawanego w Filadelfii (USA). 
Pracownicy doskonalą swoje umiejętności zawodowe, biorąc udział w progra-
mie Erasmus+, w europejskich projektach edukacyjnych, m.in. „Valint”, „Socra-
tes Comenius 2.1”, „CITIZEN E – nauka obywatelstwa europejskiego poprzez 
sieć ICT”, „EPT – Europejskie portfolio dla nauczycieli: kompetencje interper-
sonalne, interkulturowe, społeczne i obywatelskie dla nauczycieli europejskich”, 
„School Linking Project – Partnerskie projekty szkolne”. We współpracy z Uni-
wersytetem Ostrawskim zrealizowano projekt naukowo-dydaktyczny w formie 
warsztatów „Studenci-Studentom”.

W celu podniesienia atrakcyjności prowadzonych kierunków studiów INSiB 
zaprasza zagranicznych profesorów wizytujących, m.in. prof. Siegmara Schmid-
ta z Universytet Koblenz-Landau, prof. dr. hab. Marka Otiska z Uniwersytetu 
Ostravskiego; prof. dr hab. Vlaste Cabanovą z Uniwersytetu Żylińskiego oraz 
prof. dr hab. Marie Potocarovą z Uniwersytetu Komeńskiego. W zakresie dy-
daktyki Instytut zaoferował prowadzenie przedmiotów w języku angielskim 
dla studentów całej Uczelni, m.in. International Political Relations oraz Myths 
and symbols in politics.

W kwietniu 2016 r. Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego INSiB 
zorganizowało spotkanie z dr. Justinem Bronderem, który przedstawił prob-
lematykę Roli lotnictwa amerykańskiego (a zwłaszcza samolotów bezzałogo-
wych) w zwalczaniu terroryzmu w Iraku i Afganistanie. Działania w zakresie 
umiędzynarodowienia prowadzi także Koło Naukowe Politologów, zapraszając 
w ramach działalności gości z zagranicy, m.in. dr. Josepha Baxera, przedsta-
wiciela Stanów Zjednoczonych w ONZ do spraw Organizacji Pozarządowych 
do udziału w debacie politologicznej Geo-Political challenges and opportunieties, 
dr. Dominika Hierlemanna, politologa z Fundacji Bertelsmanna, do udziału 
w wykładzie naukowym pt. Deutschland im Jahr der Bundestagswahl.

W 2017 r. w INSIB zajęcia prowadzili naukowcy z Ukrainy: prof. Sergij Tro-
jan, prof. Andrij Kozycki oraz Andrij Kharuk. W maju tego roku w Akademii 
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im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytuty: Nauk Społecznych i Bezpieczeń-
stwa oraz Filologii Polskiej zorganizowały Międzynarodową Konferencję na te-
mat: Roli komunikacji społecznej i mass mediów w integracji europejskiej, przy 
współudziale Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, 
Kijowskiego Uniwersytetu im. Borysa Grinczenka oraz Państwowego Uni-
wersytetu Pedagogicznego im. H. Skoworody w Perejasławiu-Chmielnickim. 
Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa w ramach współpracy między-
narodowej z Kijowskim Uniwersytetem Narodowym im. Tarasa Szewczenki, 
Kijowskim Uniwersytetem im. Borysa Grinczenka i Państwowym Uniwersyte-
tem Pedagogicznym im. H. Skoworody w Perejasławiu-Chmielnickim planuje 
powołanie wspólnych zespołów badawczych, organizację konferencji, poświę-
conych stosunkom polsko-ukraińskim w kontekście sytuacji międzynarodowej, 
wymianę studentów oraz wprowadzenie podwójnego dyplomowania.

Małgorzata Soja
Malwina Siewier 
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Uniwersytet Gdański

Instytut Politologii jest jednym z czterech instytutów tworzących Wydział 
Nauk Społecznych UG (Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Insty-
tut Pedagogiki, Instytut Psychologii). 

Umiędzynarodowienie uczelni może być rozumiane jako szansa zarówno 
na podwyższenie jakości kształcenia i ściślejszego powiązania go z tendencja-
mi na globalnym rynku pracy, jak i bardziej dynamiczny rozwój badań oraz 
promocji ich wyników za granicą. Dodaną wartością tego procesu jest także 
wymuszanie tworzenia systemu transparentnych, zobiektywizowanych i kon-
trolowanych społecznie kryteriów oceny dorobku naukowego pracowników 
rodzimych uczelni oraz nowoczesnych systemów zarządczych służących jej 
rozwojowi.

Umiędzynarodowienie uczelni to proces integrowania wymiaru międzyna-
rodowego, międzykulturowego i globalnego z celami, funkcjami i sposobami 
działania szkolnictwa wyższego1. Do narzędzi jej wdrażania można zaliczyć: 
wymianę studentów i kadry akademickiej, internacjonalizację curriculów 
i podręczników, międzynarodowe projekty badawcze i wdrożeniowe, współ-
pracę z firmami międzynarodowymi przy stażach studenckich i formach dy-
daktycznych opartych na badaniach na zlecenie, a także popularyzację osiąg-
nięć naukowych w mediach i agencjach międzynarodowych2. Do składników 
procesu internacjonalizacji można zaliczyć kierownictwo uczelni, zaangażo-
wanie międzynarodowej kadry, dostępność finansową, przystosowalność pro-
gramów studiów dla studentów zagranicznych, obecność i stopień integracji 
obcokrajowców oraz międzynarodowe jednostki pozanaukowe. Najczęściej 
wymienianymi wskaźnikami, którymi można ocenić poziom internacjona-
lizacji uczelni, są3:

 – liczba zagranicznych wykładowców w stosunku do ogólnej ich liczby,
 – liczba zagranicznych badaczy pracujących przez co najmniej 1 tydzień,
 – procent studentów zagranicznych studiujących w uczelni (degree mo-

bility),

1  J. Knight, Internationalization remodeled: Definition, approaches, and rationales, 
„Journal of Studies in International Education” 2004, vol. 8, s. 5–31. 

2  B. Siwińska, Uniwersytet ponad granicami. Internacjonalizacja szkolnictwa wyż-
szego w Polsce i w Niemczech, Warszawa 2014. 

3  U. Brandenburg, H. de Wit, The end of internationalization, „International Higher 
Education” 2001, no 62, s. 15–16.
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 – procent studentów przyjeżdżających/wyjeżdżających w ramach progra-
mów wymiany (credit mobility),

 – procent wykładowców wykładających za granicą (teaching staff mobi-
lities),

 – procent absolwentów otrzymujących dyplomy podwójne/wspólne 
(w stosunku do ogólnej liczby absolwentów),

 – procent absolwentów – obcokrajowców (w stosunku do ogólnej liczby 
absolwentów),

 – kwota środków pozyskanych na badania od zewnętrznych sponsorów 
zagranicznych (w stosunku do kwoty ogólnej pozyskiwanej od spon-
sorów zewnętrznych),

 – kwota środków pozyskanych dzięki udziałowi w międzynarodowych 
wielostronnych projektach,

 – liczba zatrudnionych zajmujących się internacjonalizacją w stosunku 
do ogólnej liczby pracowników.

W Polsce można zaobserwować wyraźną dwutorowość procesu interna-
cjonalizacji na umiędzynarodowienie nauki i umiędzynarodowienie uczelni, 
co jest zgodne z cytowanymi wcześniej definicjami i kryteriami. Na polu inter-
nacjonalizacji badań naukowych najistotniejsze jest tworzenie sieci badawczych 
z wyraźnym naciskiem na sieci transgraniczne, regionalne oraz uelastycznienie 
zatrudnienia kadry naukowej. W kwestii internacjonalizacji uczelni prioryteto-
wa wydaje się promocja, jakość programów kształcenia, e-learning, tworzenie 
unikatowych, innowacyjnych ofert kształcenia konsultowanych z globalnymi 
firmami i rekruterami, integrowanie interkulturowe studentów zagranicznych 
(tutoring, kursy językowe, kluby, platformy dyskusyjne, portale, audycje w języ-
kach narodowych w mediach uniwersyteckich lub regionalnych itp.). Na prze-
cięciu tych pól pojawiają się kwestie akredytacji międzynarodowych, umów 
o uznawaniu dyplomów oraz programów podwójnego dyplomowania (double 
diploma). W tym kontekście umiędzynarodowienie nauki i szkolnictwa wyż-
szego może być testem na otwartość Polski i gotowość wchodzenia w ekosyste-
my innowacyjności4.

Uniwersytet Gdański jest w trakcie kształtowania swojej dalekosiężnej stra-
tegii internacjonalizacji uczelni. Celem ogólnym umiędzynarodowienia UG jest 

4  I. Hofman, Umiędzynarodowienie uczelni – jak to zrobić dobrze, „Nauka” 2015, 
nr 1, s. 135–144.
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wzmocnienie pozycji i widoczności uczelni w znaczących sieciach badawczych 
i ekosystemach innowacyjności, zwiększenie atrakcyjności kształcenia i kwali-
fikacji absolwentów na globalnym rynku pracy oraz przywództwo w umiędzy-
narodowieniu regionu Pomorza. 

Jednym z priorytetowych celów strategicznych jest umiędzynarodowienie 
badań naukowych. W latach ubiegłych zadbano o spisanie i przetłumacze-
nie na język angielski badawczych zainteresowań i najważniejszych publika-
cji wszystkich pracowników Uniwersytetu Gdańskiego. Bieżącym zadaniem 
jest jednak skuteczniejsza autoprezentacja kadry i infrastruktury badawczej 
na rzecz przyciągania partnerów projektów badawczych. Wydział Nauk Spo-
łecznych dba o to, by aktualizowane były strony poszczególnych zakładów, a od-
wiedzający nas naukowcy oglądali nasze nowoczesne laboratoria diagnostyki 
psychologiczno-pedagogicznej, studio radiowe i telewizyjne, a także zapoznali 
się z możliwościami publikacji w naszych czasopismach naukowych. W kwestii 
samych publikacji wydział i poszczególne instytuty wspierają swoich pracowni-
ków w przygotowywaniu artykułów do czasopism z impact factor poprzez kon-
sultacje metodologiczne oraz edycję językową przez native speakerów. Organi-
zuje się także szkolenia dotyczące pisania wniosków o granty międzynarodowe, 
oferowane jest wsparcie logistyczne i motywacyjne na wszystkich etapach apli-
kowania i realizacji projektów. Wydział dąży do pełniejszego zagospodarowania 
istniejących umów bilateralnych, sieci i systemów mobilności kadry na rzecz 
wchodzenia i inicjowania ponadnarodowych zespołów badawczych.

Pozostałe działania na rzecz internacjonalizacji nauki to:
 – wsparcie na wszystkich etapach staży naukowych (naukowców UG i ob-

cokrajowców na UG),
 – promowanie zatrudnienia badaczy zagranicznych na UG, w tym dok-

torantów poza studiami III stopnia,
 – zapewnienie pozytywnych doświadczeń pobytowych obcokrajowcom 

przybywającym w celu realizacji projektu lub profesorów wizytujących
W zakresie kolejnego celu strategicznego, jakim jest umiędzynarodowienie 

kształcenia, dąży się do zbudowania atrakcyjnej oferty kształcenia w języku an-
gielskim. Aktualnie na wydziale pracują dwa interdyscyplinarne zespoły nad 
powołaniem nowych kierunków międzyobszarowych. Kluczowym zadaniem 
na rzecz wzbogacenia społeczności akademickiej o studentów z innych krajów 
jest poprawienie widoczności UG dla kandydatów spoza Polski i skuteczności 
rekrutacyjnej. Uniwersytet wrócił do obecności w wydawnictwach Fundacji 



123

Uniwersytet�Gdański

Perspektywy oraz jej internetowych wyszukiwarkach – Study in Poland. Po-
dejmowane są starania o obecność w anglojęzycznych nakładkach, budowana 
jest bardziej przyjazna obcokrajowcom strona w Word Press z wtyczką apli-
kacyjną. Biuro Wymiany z Zagranicą (International Office) prowadzi własne 
badania oraz tworzy sieć rekruterską, oferowane będą własne przejrzyste eg-
zaminy językowe umożliwiające przyjęcie na studia kandydatów nie mających 
szans na zdobycie międzynarodowych certyfikatów językowych. Uczelnia dąży 
do zwiększenia retencji obcokrajowców poprzez przyjaźniejszy serwis przyjęcia 
(welcome desk) oraz indywidualizacji kształcenia. Przygotowany został kom-
pleksowy program adaptacyjny dla świeżo przyjmowanych obcokrajowców 
(Gateway) oraz rozbudowywany jest system tutoringu. 

Na Wydziale Nauk Społecznych większość obcokrajowców to młodzi oby-
watele Ukrainy, Białorusi oraz Federacji Rosyjskiej. Od kilku lat oferowane jest 
im wsparcie tutorów, którzy pomagają im zaplanować sobie pracę, rozłożyć 
w czasie studiowanie trudniejszych tekstów oraz pisanie prac/esejów. Tutorzy 
wielokrotnie pracują na konkretnych tekstach, dając studentom konstruktyw-
ną informację zwrotną. Podobna pomoc oferowana jest także anglojęzycznym 
doktorantom z Wietnamu, Chin czy Libii.

Ważnymi zadaniami na polu umiędzynaradawiania kształcenia na UG są:
 – zmotywowanie i wsparcie dydaktyczno-językowe kadry UG (częścio-

wo realizowane poprzez dofinansowanie zajęć na kierunkach angloję-
zycznych),

 – przyciągnięcie i zintegrowanie z programem kształcenia profesorów 
wizytujących (częściowo realizowane poprzez dofinansowanie ich po-
bytów),

 – zawarcie umów o podwójnych dyplomach (double diploma) i przygoto-
wanie realizacji programów w systemach 3/1, 2/2 (BA – AZJA), 1/1 (MA 
EUROPA),

 – monitoring jakości kształcenia w ramach mobilności Erasmus i integra-
cja nowych umów z anglojęzyczną ofertą oraz systemami podwójnych 
dyplomów.

Kolejnym celem strategicznym jest zwiększenie rozpoznawalności UG i In-
stytutu na arenie międzynarodowej. Uczelnia ubiega się o międzynarodowe 
akredytacje, a Wydział Nauk Społecznych włączył się poprzez zgłoszenie uczel-
ni do Change-makers’ Campus Ashoka U. Wiąże się to z wykazaniem inicja-
tywności samorządu i kół studenckich oraz polem do innowacji społecznych. 
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Wydział zorganizował już trzy międzynarodowe obozy innowacyjności, a jeden 
z pracowników wziął udział i otrzymał dyplom Ashoka U Commons – Laun-
ching Co-curricula Students’ Ventures. Wydział od kilku lat współpracuje 
z programem Southwestern Advantage Internship, który oferuje szkolenie, 
rozwijając się w obszarze wielu umiejętności, np. w zakresie budowania pew-
ności siebie, automotywacji, ustalania celów. Studenci uczą się zakładania firmy, 
a następnie prowadzą własne przedsiębiorstwo, organizując sprzedaż zintegro-
wanych systemów edukacyjnych dla rodzin w Ameryce Północnej. Każdego lata 
około 50 studentów WNS podejmuje wyzwanie, podpisuje kontrakt, zakłada 
start up, udoskonala produkty edukacyjne Southwestern, bada ich przydatność 
dla rodzin amerykańskich i sprzedaje je w USA, a przy okazji nabywa kompe-
tencje niezbędne dla przedsiębiorcy i handlowca. Starania o akredytacje oraz 
liczne inne działania mają za zadanie zwiększenie obecności UG w znaczących 
rankingach, stowarzyszeniach, sieciach współpracy naukowej. Kadra UG dba 
o okazje do prezentacji uczelni na kluczowych targach, konferencjach kształce-
nia wyższego itp.

Uniwersytet Gdański przystąpił także do międzyuczelnianego programu 
Study in Pomorskie zainicjowanego przez urząd marszałkowski i mającego 
na celu pełniejsze zagospodarowanie działań kilku pomorskich uczelni na rzecz 
umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego na Pomorzu. Uczelnia wyznaczy-
ła sobie szczególną rolę w zakresie rozwijania współpracy z międzynarodowymi 
firmami i inwestorami na Pomorzu, przyjmowania zleceń na badania i orga-
nizację staży, wspólne poszukiwanie talentów wśród społeczności studentów 
zarówno z Pomorza, jak i tych przybyłych do regionu z całego świata. Tu także 
swoje zasługi ma Wydział Nauk Społecznych, zwłaszcza w zakresie organizacji 
obozów innowacyjności oraz targów pracy wspólnie z Olivia Gate. Pracownicy 
WNS są szczególnie aktywni w zakresie budowania modelu integracji obcokra-
jowców, pomocy psychologicznej oraz diagnozy ich potrzeb nie tylko edukacyj-
nych. Z racji bliskiej współpracy z Instytutem Konfucjusza UG pełni kluczową 
rolę w promocji regionu Pomorza w Chinach. Pracownicy WNS są zaangażo-
wani w liczne eventy międzykulturowe pokazujące zarówno kampus uniwer-
sytecki, jak i cały region jako otwarty na przybyszy i zagospodarowujący ich 
różnorodność do podnoszenia jakości badań oraz kształcenia. 

Umiędzynarodowienie działalności dydaktycznej i naukowej odbywa się po-
przez wymianę studentów i naukowców, współpracę badawczą z zagranicznymi 
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ośrodkami naukowym, organizowanie konferencji, sympozjów międzynarodo-
wych oraz publikacje międzynarodowe.

W latach 2013–2016 w programie Erasmus w Instytucie Politologii uczest-
niczyło 21 studentów (11 wyjeżdżających, 10 przyjeżdżających). W Instytucie 
na studiach I i II stopnia studiowało 27 obcokrajowców, a na studiach III stopnia 
5 osób.

Instytut Politologii bierze udział w tworzeniu oferty programowej dla cudzo-
ziemców w postaci przygotowywanych studiów Intercultural and Business Re-
lations in Europe. W ramach oferty dydaktycznej prowadzone są zajęcia w języ-
ku angielskim, z których korzystać również mogą studenci zagraniczni. Prowa-
dzone są także wykłady przez cudzoziemców (profesorów wizytujących).

Pracownicy Instytutu wyjeżdżali na staże naukowe do Alamah Tabatabai 
University (Iran), Fundacji Króla Fajsala (Arabii Saudyjskiej), Uniwersytetu Ka-
tarskiego w Doha; Instytutu Barentsa w Kirkenes afiliowanego przy Uniwer-
sytecie w Tromso w Norwegii, Uniwersytetu w Rovaniemi (Finlandia). W tym 
samym okresie na stażach naukowych w Instytucie Politologii przebywały dwie 
osoby z Ukrainy. 

Instytut Politologii współpracuje z uczelniami zagranicznymi na podstawie 
programu wymiany międzynarodowej studentów i pracowników ERASMUS, 
poza uczelniami z którymi współpracuje Uniwersytet Gdański jako całość:

 – Wyższa Szkoła Nauk Politycznych i Administracji w Bukareszcie (Ru-
munia), 

 – Uniwersytet Komeniusza w Bratysławie (Słowacja),
 – Uniwersytet w Eger (Węgry),
 – Uniwersytet w Trnavie (Słowacja),
 – Uniwersytet w Padwie (Włochy),
 – Neden Nuh Naci Yazgan Universitesi (Turcja),
 – Uniwersytet w Bremie (Niemcy),
W latach 2013–2016 wymiana objęła 17 studentów i 10 pracowników.
Studenci Instytutu regularnie wyjeżdżają na zagraniczne stypendia (Sty-

pendium Husa, Japonia). Instytut Politologii poza uczelniami związanymi 
z Uniwersytetem Gdańskim umowami o współpracy współpracuje również 
z Uniwersytetem w Messynie oraz Uniwersytetem Fryderyka II w Neapolu, ma 
również podpisane Memorandum o współpracy z Alamah Tabatabai Univer-
sity, Iran.
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Pracownicy Instytutu byli zapraszani na wykłady do ośrodków akade-
mickich m.in. w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, na Słowacji, 
w Gruzji, Rumunii, Słowenii, we Włoszech, Chinach, Irlandii, Indiach, Iranie, 
Hiszpanii.

W latach 2013–2016 w Instytucie Politologii zorganizowano następujące 
konferencje międzynarodowe:

 – Międzynarodowe Seminarium i Warsztaty: Social Science and Energy 
Isue – Projekt Podnoszenie świadomości studentów nauk społecznych 
w zakresie środowiska i zmian klimatycznych, Gdańsk 22.02.2016;

 – XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja dla Bezpieczeń-
stwa: Paradygmaty kultury bezpieczeństwa, Gdańsk 06–08.04.2016, 
wraz z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa;

 – II Międzynarodowa Konferencja: Contemporary Arab and Muslim 
World in the International Relations Politics, Economy, Law, and Cul-
ture, Gdańsk 13–14.10.2016;

 – XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja dla bezpieczeń-
stwa, 08–10.04.2015, wraz z Wydziałem Studiów Społecznych w Gdań-
sku Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa;

 – I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Mit, rytuał i symbol w poli-
tyce, 08.05.2015;

 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa Specyfika współczesnych kon-
fliktów na świecie, 15.05.2015;

 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa Contemporary Arab World in 
the International Relations, 24.09.2015;

 – II Międzynarodowa Konferencja Uniwersytetu Gdańskiego o Bezpie-
czeństwie, 15–16.10.2015;

 – Międzynarodowa Konferencja/Warsztaty z Edukacji Globalnej – Ob-
licza Afryki – Kenia pod lupą, 04–05.11.2015, współorganizator: Fun-
dacja Solidarityfilmdoc;

 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rola organizacji pozarządo-
wych i społeczności lokalnych w polskiej polityce zagranicznej na obsza-
rach objętych małym ruchem granicznym, 25.11.2015, współorganizator: 
Towarzystwo Edukacyjne Wiedza Powszechna;

 – I Międzynarodowa Konferencja o Bezpieczeństwie, wraz z Dolnośląską 
Szkołą Wyższą, Gdańsk 16–17.10. 2014;
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 – Międzynarodowa debata z udziałem czeskich studentów z Ostrawy 
na temat Wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa w XXI w., 11.04.2014;

 – Sympozjum naukowe poświęcone dziejom stosunków polsko-nider-
landzkich, 15.10.2013 r. wraz z Polską Akademią Nauk; 

Pracownicy Instytutu brali udział w projektach międzynarodowych roz-
liczanych przez UG – Podnoszenie świadomości studentów nauk społecz-
nych w zakresie środowiska i zmian klimatycznych (Rozwój polskich uczelni); 
PWP Uniwersytet Jutra; Umiędzynarodowienie kształcenia w Uniwersyte-
cie Gdańskim poprzez współpracę z Uniwersytetem Houston-Downtown; 
Children’s University for Europe; KOMISJA EUROPEJSKA/JEAN MONNET 
PROGRAMME.

Instytut wydaje dwa pisma „Gdańskie Studia Międzynarodowe” (Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Gdańskiego), „Cywilizacja i Polityka” (Wydawnictwo 
Adam Marszałek) oraz we współpracy z Instytutem Geografii „Journal of Geo-
graphy, Politics and Society”.

Tadeusz Dmochowski
Marta Sitarz
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Uniwersytet Śląski w Katowicach

Umiędzynarodowienie oferty dydaktycznej oraz doświadczeń naukowych 
pracowników stanowi jeden z najważniejszych strategicznych celów Instytu-
tu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. W ramach 
realizacji tego zamierzenia Instytut systematycznie podejmuje działania 
na rzecz:

 – rozszerzenia oferty edukacyjnej w języku angielskim dla studentów 
studiów I i II stopnia;

 – wspierania studentów oraz kadry naukowo-dydaktycznej w związku 
z korzystaniem z programów mobilności akademickiej;

 – regularnego organizowania konferencji międzynarodowych oraz wy-
kładów z udziałem visiting professors;

 – inicjowania i pogłębiania współpracy z zagranicznymi ośrodkami aka-
demickimi i instytucjami naukowo-badawczymi, szczególnie z Europy 
Środkowo-Wschodniej;

 – wspierania międzynarodowych przedsięwzięć badawczych, wydaw-
niczych oraz w ramach członkostwa w międzynarodowych towarzy-
stwach politologicznych (European Consortium for Political Research).

Oferta dydaktyczna w języku angielskim 

W ramach prowadzonych kierunków studiów Instytut Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa oferuje studentom zajęcia w języku angielskim prowadzone 
przez pracowników Instytutu i visiting professors. Ponadto, Instytut odwiedza-
ny jest przez studentów pochodzących z krajów uczestniczących w programie 
Erasmus+ oraz innych programów mobilności akademickiej.

Mobilność międzynarodowa studentów oraz nauczycieli 
akademickich 

W ramach programu Erasmus+ studenci Instytutu Nauk Politycznych i Dzien-
nikarstwa mogą odbywać część studiów w jednym z ośrodków akademickich 
w Europie, z którym Instytut zawarł umowy bilateralne. Porozumienia te stwa-
rzają również pracownikom Instytutu możliwość przeprowadzenia wykładów 
w instytucjach partnerskich. W każdym roku akademickim z Instytutu Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa wyjeżdża kilkunastu studentów oraz kilku 
pracowników. W ramach programu Erasmus+ i innych porozumień Instytut 
współpracuje z następującymi uniwersytetami: 
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 – Uniwersytet w Padwie (Włochy), Instytut Nauk Politycznych, Praw-
nych i Studiów Międzynarodowych (Università degli Studi di Pado-
va, Dipartimento di Scienze Politiche Giuridiche e Studi Interna-
zionali);

 – Uniwersytet La Sapienza w Rzymie (Włochy), Instytut Nauk Politycz-
nych (Università degli Studi di Roma La Sapienza, Dipartimento di 
Scienze Politiche);

 – Uniwersytet we Florencji (Włochy), Instytut Nauk Politycznych i Spo-
łecznych (Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali);

 – Uniwersytet L’Orientale w Neapolu (Włochy), Instytut Nauk Humani-
stycznych i Społecznych (Università degli Studi di Napoli L’Orientale, 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali);

 – Bełgoradzki Państwowy Badawczy Uniwersytet (Rosja), Wydział 
Dziennikarstwa;

 – Kubański Państwowy Uniwersytet w Krasnodarze (Rosja), Wydział 
Dziennikarstwa;

 – Uralski Federalny Uniwersytet w Jekaterinburgu (Rosja), Wydział 
Dziennikarstwa;

 – Państwowy Uniwersytet w Woroneżu (Rosja), Wydział Dziennikarstwa;
 – Południowy Federalny Uniwersytet, Rostów nad Donem (Rosja), Wy-

dział Filologii i Dziennikarstwa;
 – Wydziały i Katedry Dziennikarstwa Państwowych Uniwersytetów w: 

Czelabińsku, Astrachaniu, Stawropolu, Togliatti i Czycie (Rosja);
 – Institute for Technology Assessment and Systems Analysis (ITAS) 

w Karlsruhe (Niemcy);
 – Uniwersytet Śląski w Opawie (Czechy), Slezská univerzita v Opavě (Fa-

kulty veřejných politik);
 – Uniwersytet w Lublanie (Słowenia), Wydział Nauk Społecznych (Uni-

versity in Ljubljana, Slovenia, Faculty of Social Sciences);
 – Uniwersytet w Bukareszcie (Rumunia), University of Bucharest;
 – Uniwersytet Ostrawski (Czechy), Ostravská univerzita v Ostravě;
 – Uniwersytet Masaryka w Brnie (Czechy), Masaryková univerzita 

v Brnie;
 – Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), Univerzita 

Mateja Bela v Banskej Bystrici.
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Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ jest również partnerem 
w dwóch międzynarodowych sieciach naukowych: COST (European Coope-
ration in Science and Technology) oraz ECPR (European Consortium for Po-
litical Research). W 2016 r. indywidualne stypendium zagraniczne w ramach 
International Visegrad Fund realizowała dr Ewelina Wiszczun. W listopadzie 
i grudniu 2016 r. 60 godzin zajęć przeprowadził profesor wizytujący Aleksandr 
Koroczeński (Rosja). Zagraniczni badacze brali także udział w konferencjach 
organizowanych w 2016 r. przez INPiDz UŚ:

 – Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego 
(miejsce konferencji: Ustroń, termin: 24–25 listopada 2016 r.) – gość 
specjalny: prof. dr hab. Aleksandr Koroczeński (Biełgorodzki Państwo-
wy Uniwersytet);

 – Polska po wyborach – politologiczne, społeczne i psychologiczne kon-
sekwencje elekcji 2015 roku (miejsce konferencji: Wisła, termin: 27–
28 października 2016 r.) – gość specjalny prof. Hubert Tworzecki (Emo-
ry University, Atlanta).

Prace badawcze realizowane z partnerami zagranicznymi 
w 2016 roku 

W 2016 r. pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa UŚ uczestniczyli w 18 projektach badawczych realizowanych 
we współpracy z partnerami zagranicznymi. Przedsięwzięcia te są realizowane 
i finansowane w ramach działalności statutowej Instytutu oraz dzięki finan-
sowaniu z rozmaitych źródeł zewnętrznych (m.in. środków European Coope-
ration in Science and Technology, Narodowego Centrum Nauki czy Funduszu 
Wyszehradzkiego). Wśród projektów znalazły się:

 – Intergovernmental Media Relations and Agenda Building During the 
Smolensk Airline Crash (partner: University of Florida, College of Jour-
nalism and Communications) – wykonawca: dr hab. Agnieszka Turska-
-Kawa (okres realizacji: I–VI 2016);

 – The Rashomon Effect of an Air Crash: Examining the Narrative Battle 
over the Smolensk Disaster (partner: University of Florida, College of 
Journalism and Communications) – wykonawca: dr hab. Agnieszka 
Turska-Kawa (okres realizacji: IX–XII 2016);

 – Professionalisation and Social Impact of European Political Scien-
ce (sieć naukowa: European Cooperation in Science and Technology, 
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koordynator: Italian Centre for Research on Universities and Higher 
Education Systems) – przedstawicielka Polski: dr hab. Agnieszka Tur-
ska-Kawa (okres realizacji: 2016–2020);

 – Media wobec idei świeckiego państwa (partner: Keele University, 
School of Humanities, Anglia) – kierownik: dr Damian Guzek (okres 
realizacji: 21 IX–15 X 2016);

 – Dynamics of Religious Media in Europe (partnerzy: Appalachia Sta-
te University USA; University of Malta, Malta; Villanova University 
in Madrid, Hiszpania; Catholic University of Ruzomberok, Słowacja) 
– koordynator: dr Damian Guzek (okres realizacji: 2016–nadal);

 – Media concentration and the rise of multinational companies (part-
nerzy: University of Zaragoza, Hiszpania; Dublin City University, Ir-
landia) – wykonawca: dr Damian Guzek (okres realizacji: 2015–2016);

 – Коммуникационные стратегии современного мира (partner: Ku-
bański Państwowy Uniwersytet w Krasnodarze, Rosja) – wykonawca: 
dr Patrycja Szostok (okres realizacji: 2008–nadal);

 – Democratization Processes in Poland and Slovenia: Comparative 
Study (partner: University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences) 
– wykonawcy: dr hab. Agnieszka Turska-Kawa, dr hab. Marian Gie-
rula, dr Patrycja Szostok, dr Katarzyna Brzoza, dr Monika Kornacka-
-Grzonka, dr Robert Rajczyk, dr hab. Rafał Glajcar, dr Sebastian Ku-
bas, dr Małgorzata Lorencka, dr hab. Małgorzata Myśliwiec, dr hab. 
Waldemar Wojtasik, dr hab. Mariusz Kolczyński, dr Marta Obrębska, 
prof. dr hab. Sylwester Wróbel, dr hab. Marian Mitręga, dr Natalia 
Stępień-Lampa, dr Bożena Zasępa oraz dr Paweł Grzywna (okres re-
alizacji: 2016–2017);

 – Media and the Ukraine Crisis (partner: University of Helsinki, Depart-
ment of Social Research Media and Communication Studies) – wyko-
nawcy: dr Patrycja Szostok, dr Damian Guzek, dr Dagmara Głuszek-
-Szafraniec (okres realizacji: 2016);

 – Коммуникационные стратегии современного мира (partner: Ku-
bański Państwowy Uniwersytet w Krasnodarze, Rosja) – wykonawca: 
dr hab. Marian Gierula (okres realizacji: 2008–nadal);

 – Кому нужен образованный журналист? Об обучении журналистов 
в Польше (partner: Petersburski Państwowy Uniwersytet, Insty-
tut Wyższa Szkoła Dziennikarstwa i Masowej Komunikacji, Sankt 
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Petersburg, Rosja) – wykonawca: dr hab. Marian Gierula (okres reali-
zacji: 2005–nadal);

 – Elections in Poland and Spain and their consequences (partnerzy: 
Universidad Complutense, Madryt, Hiszpania oraz Slezská univerzita 
v Opavě, Czechy) – partner: dr hab. Małgorzata Myśliwiec, dr hab. Ma-
riusz Kolczyński (współpraca: dr Dagmara Głuszek-Szafraniec) (okres 
realizacji: 2016);

 – Media masowe jako narzędzie kreowania obrazu otaczającej rzeczy-
wistości (partner: Kubański Państwowy Uniwersytet, Wydział Dzien-
nikarstwa, Krasnodar, Rosja) – współwykonawca: mgr Joanna Gierula 
(okres realizacji: 2016);

 – Profesjonalne przygotowanie dziennikarza podąża za zmieniającymi 
się trendami (partner: Petersburski Państwowy Uniwersytet, Instytut 
Wyższa Szkoła Dziennikarstwa i Masowej Komunikacji, Sankt Peters-
burg, Rosja) – wykonawca: mgr Joanna Gierula (okres realizacji: 2016);

 – Von der Agora zur Cyberworld-Plaza: politische, soziale, kulturelle, 
digitale Dimensionen des öffentlichen Raumes (partnerzy: Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG) RFN, Eusko Ikaskuntza-sociedad De 
Estudios Vascos de Donostia, San Sebastian) – partner: prof. dr hab. 
Andrzej Kiepas, dr hab. Zbigniew Oniszczuk (współudział) (okres re-
alizacji: 2016);

 – Diversity of Roman Catholics (partner: Akademie Věd České Repub-
liky) – koordynator: dr hab. Waldemar Wojtasik, dr hab. Agnieszka 
Turska-Kawa (okres realizacji: 2016–2017);

 – The power-transition theory (partner: National Taiwan University) 
– wykonawca: dr Ewelina Wiszczun (okres realizacji: 2016–2017).

Działalność naukowa, wydawnicza oraz aktywność 
w międzynarodowych stowarzyszeniach politologicznych 

Odnosząc się do działalności wydawniczej, warto wspomnieć, iż Instytut 
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ jest wydawcą trzech czasopism, które 
znajdują się w wykazie czasopism punktowanych MNiSW: „Political Prefe-
rences” (9 pkt), „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” (7 pkt) oraz „Pisma 
Humanistyczne” (5 pkt). Czasopisma te publikują artykuły w języku angiel-
skim, pisane nie tylko przed polskich przedstawicieli nauk politycznych, ale 
także naukowców z zagranicy. Wszystkie artykuły są recenzowane zgodnie 
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z zasadami double-blind peer review, a czasopisma mogą poszczycić się mię-
dzynarodowymi radami redakcyjnymi, w skład której wchodzą wybitni poli-
tolodzy z wiodących uniwersytetów europejskich.

Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ jest członkiem instytu-
cjonalnym prestiżowego The European Consortium for Political Research 
(ECPR). Przedstawicielem UŚ w tej organizacji jest dr hab. Agnieszka Turska-
-Kawa. Członkami tej organizacji są następujący pracownicy: dr Katarzyna 
Brzoza, dr Anna Czyż, dr Dagmara Głuszek-Szafraniec, dr Damian Guzek, 
dr hab. Mariusz Kolczyński, dr Monika Kornacka-Grzonka, dr hab. Miron La-
komy, mgr Maciej Marmola, dr hab. Małgorzata Myśliwiec, dr Marta Obrębska, 
dr Robert Radek, dr Robert Rajczyk, dr Tomasz Słupik, dr hab. Jacek Surzyn, 
dr Agnieszka Turoń-Kowalska oraz dr hab. Waldemar Wojtasik. Pracownicy 
naukowi Instytutu są również aktywni w ramach innych organizacji, np. Deu-
tsche Gesellschaft für Publizistik und Kommunikationswissenschaft (dr hab. 
Zbigniew Oniszczuk), Religious Research Association (dr hab. Agnieszka Tur-
ska-Kawa, dr hab. Waldemar Wojtasik), European Communication Research 
and Education Association, Temporary Working Group Media and Religion 
(dr Damian Guzek). Pełnią również funkcje w radach redakcyjnych zagranicz-
nych czasopism: „Naukowe Wiadomości Belgoradzkiego Państwowego Uni-
wersytetu – Humanistyczne Nauki” (dr hab. Marian Gierula), „Вестник ВГУ. 
Филология. Журналистика” (dr hab. Marian Gierula), „Wiek Informacji” 
(dr hab. Marian Gierula) oraz „Central European Journal of Communication” 
(dr hab. Zbigniew Oniszczuk).

Mariusz Kolczyński
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Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Internacjonalizacja to jedno z wiodących haseł strategii rozwoju Instytutu 
Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa (wcześniej Instytut Nauk Poli-
tycznych) Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach. Oprócz kierunków politologia oraz bezpie-
czeństwo narodowe w roku akademickim 2016/2017 uruchomiony został 
nowy kierunek, tj. stosunki międzynarodowe, co jeszcze bardziej mobili-
zuje zarówno pracowników, jak i studentów do aktywności o charakterze 
międzynarodowym. 

Ze względu na dotychczasową tradycję, a także zainteresowania ba-
dawcze współpraca naukowa pracowników Instytutu dotyczyła głównie 
uczelni (lub poszczególnych badaczy) na Słowacji, w Niemczach, Hiszpa-
nii, Kanadzie, Ukrainie i Rosji. W przypadku Słowacji (Uniwersytet Mateja 
Bela w Bańskiej Bystrzycy; Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Trnawie) 
współpraca obejmuje wspólne publikacje, konferencje naukowe, prowadze-
nie zajęć dydaktycznych (visiting professor), a także opracowanie wspólnego 
kierunku studiów. Założenia strategiczne Instytutu mają na celu większą 
koncentrację międzynarodowych projektów badawczych i umocnienie pro-
filu IPMiB. 

Kolejny kierunek aktywności dotyczy jak największej obecności pracowni-
ków Instytutu we władzach towarzystw międzynarodowych. Do tej pory udało 
nam się włączyć w struktury kierownicze Central Political Science Association 
(CEPSA) oraz International Political Science Association (IPSA).

Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa UJK w Kielcach 
uczestniczy w procesie ujednolicania i harmonizacji europejskiego systemu 
szkolnictwa wyższego głównie poprzez promowanie mobilności oraz umię-
dzynarodowienie badań i kształcenia studentów.

W wyniku procesu europeizacji wprowadzony został Europejski System 
Transferu Punktów (ECTS). Umożliwia on zaliczenie okresu studiów realizo-
wanych poza uczelnią macierzystą, bez względu na różnice pomiędzy treściami 
programowymi. Pozwoliło to na aktywny udział Instytutu w programie Era-
smus. W jego ramach zawarto umowy dwustronne z uczelniami z takich pań-
stwa, jak Hiszpania, Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, Chorwacja, Bułgaria, 
Słowacja, Turcja. Spośród 11 umów, 7 zaowocowało wyjazdem bądź przyjazdem 
studentów, bądź nauczycieli akademickich. Spośród trzech umów niewykorzy-
stanych, dwie dotyczą współpracy z uczelniami tureckimi, gdzie ze względu 
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na niestabilną sytuację polityczną, chętni na chwilę obecną nie dostają odpo-
wiedniej zgody władz Instytutu. Trzecia, umowa z Uniwersytetem w Genui zo-
stała podpisana w 2017 r. i prawdopodobnie stanie się podstawą wyjazdu w na-
stępnym procesie rekrutacyjnym. 

Ważnym elementem procesu umiędzynarodawiania jest przygotowanie stu-
dentów do uczenia się w językach obcych. Dotyczy to nie tylko lektoratu języka 
obcego w programie studiów, ale także wprowadzenia do planu studiów przed-
miotu realizowanego w języku obcym. Zaangażowanie studentów obcojęzycz-
nych do aktywnego udziału w zajęciach pozwala na zwiększenie umiejętności 
językowych studentów, kształtowanie ich kompetencji interpersonalnych oraz 
zachęcenie ich po podjęcia mobilności. 

W ramach zachęcenia studentów i pracowników naukowych do wyjaz-
dów zagranicznych organizowane są spotkania mające na celu wyjaśnienie 
formalnej strony udziału w programie Erasmus. Pomimo, że wyjazdy takie 
odbywają się w obszarze kształcenia, mobilność może zaowocować dalszą 
współpracą w zakresie nauki, poprzez realizację wspólnych projektów ba-
dawczych, organizację konferencji czy wspólne publikacje wyników badań 
naukowych. 

W najbliższej przyszłości planujemy poszukiwanie nowych możliwości 
w zakresie zawierania umów dwustronnych, zwiększenie liczby mobilności stu-
dentów i pracowników, otwarcie nowych kierunków wyjazdów, nie tylko w Eu-
ropie, ale także poza jej granicami. Zależy nam na pełniejszym wykorzystaniu 
umów już podpisanych i aktywnych, głównie poprzez zwiększenie liczby mo-
bilności w ich ramach. Ważne będzie spełnienie warunku pełnej reprezentacji 
geograficznej w Europie, a celem naszych poszukiwań będą przede wszystkim 
państwa skandynawskie. 

W związku ze zmianami w Instytucie Polityki Międzynarodowej i Bezpie-
czeństwa i otwieraniem nowych kierunków kształcenia priorytetem będzie 
zawieranie umów nie tylko w obszarze politologicznym, jak to miało miejsce 
do tej pory, ale także z uczelniami kształcącymi w zakresie szeroko rozumiane-
go bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych. 

W związku z rozszerzaniem oferty przez Biuro Współpracy Międzynaro-
dowej UJK w ostatnim roku pojawiła się możliwość włączenia się w nowe pro-
gramy współpracy z uczelniami z takich państwa, jak Gruzja, Rosja, Ukraina 
oraz Chiny. W odniesieniu do współpracy pozaeuropejskiej zależy nam nie 
tylko na nowych możliwościach wyjazdu, ale także przyjmowaniu studentów 
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i pracowników naukowych w naszym Instytucie. W odniesieniu do ostatnich 
– przedłużenie kooperacji z obszaru kształcenia na obszar nauki. 

O ile wyjazdy na studia cieszą się dużym zainteresowaniem wśród studen-
tów, równie ważnym wydaje się motywowanie ich do uczestniczenia w prak-
tykach zagranicznych, w ramach których możliwe jest nabycie praktycznych 
umiejętności. 

Na zakończenie warto również wspomnieć o interesującej inicjatywie, która 
ma już wieloletnią tradycję i nosi nazwę Szkoła Otwartego Umysłu, tj. Między-
narodowy Projekt Integracyjny dla Studentów i Doktorantów. Jest to oddolna 
inicjatywa naukowych kół studenckich z różnych państw, która została sfor-
malizowana poprzez podpisanie w 2008 r. umowy pomiędzy Uniwersytetem 
Jana Kochanowskiego w Kielcach a Narodowym Uniwersytetem im. I. Ogienki 
w Kamieńcu Podolskim1. 

Konkludując, należy podkreślić, że główne kierunki umiędzynarodowienia, 
które zamierza realizować IPMiB, to:

 – zwiększenie liczby grantów z udziałem badaczy zagranicznych,
 – umocnienie zespołów badawczych realizujących międzynarodowe pro-

jekty i publikujących w językach kongresowych,
 – podpisanie kolejnych umów w ramach Erasmusa+ (zwłaszcza z uniwer-

sytetami na południu Europy),
 – zwiększenie liczby studentów uczestniczących w wymianie międzyna-

rodowej.

Katarzyna Gruszko
Agnieszka Kasińska-Metryka

1  Zob. więcej http://ifo.ujk.edu.pl/wp-content/uploads/2015/05/SZKO%C5%81A-
-OTWARTEGO-UMYS%C5%81U.pdf.
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Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie

Na Wydziale Politologii UMCS umiędzynarodowianiu podlega proces dy-
daktyczny oraz prowadzenie badań naukowych. U podstaw tych działań legło 
przekonanie – wyrażone w strategii umiędzynarodowiania przyjętej uchwalą 
Rady w dniu 15 lipca 2016 r. na lata 2016–2021 – że jest ono dominującą ten-
dencją rozwoju szkolnictwa wyższego w skali globu, potwierdzeniem funk-
cjonowania cywilizacji wiedzy i edukacji. W dokumencie tym podkreślono, 
że powstaje globalna przestrzeń edukacyjna i badawcza, w której rywalizują 
nie tylko uniwersytety, ale i państwa, a jakość oferty dydaktycznej, umiejęt-
ność przyciągania zagranicznych studentów i wysoko wykwalifikowanej kadr 
naukowej, umiędzynarodowianie wyników prowadzonych badań naukowych 
i zaangażowanie w proces dydaktyczny na zagranicznych uczelniach, stały się 
symbolami cywilizacyjnej atrakcyjności i nowoczesności.

Proces umiędzynarodowiania Wydziału Politologii UMCS warunkowany 
jest czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Do czynników wewnętrz-
nych należy: 1) dynamiczny rozwój kadry naukowej znającej języki obce i pro-
wadzącej badania naukowe na wysokim poziomie, a w konsekwencji wysoka 
jakość oferty dydaktycznej; 2) dotychczasowe osiągnięcia i doświadczenia 
w zakresie międzynarodowej współpracy naukowej i dydaktycznej; 3) po-
szerzanie liczby partnerów zagranicznych Wydziału, 4) poszerzanie oferty 
kształcenia w językach obcych. 

Do czynników zewnętrznych należy: 1) członkostwo Polski w Unii Europej-
skiej i innych organizacjach regionalnych jak chociażby Grupa Wyszehradzka, 
umożliwiające pozyskiwanie finansowania na wsparcie umiędzynarodowia-
nia badań i kształcenia; 2) położenie geopolityczne umożliwiające rozwijanie 
współpracy naukowej i dydaktycznej z partnerami – należącymi także do prio-
rytetowych kierunków naszego państwa – na obszarze poradzieckim oraz Da-
lekiego Wschodu; 3) zaangażowanie władz miasta Lublin w umiędzynarodo-
wianie uczelni wyższych ze szczególnym uwzględnieniem formuły „kompe-
tencji wschodnich”. Istotnym sukcesem – mimo ciągłej dominacji studentów 
z obszaru poradzieckiego – jest stałe różnicowanie i poszerzanie geograficz-
nych kierunków pochodzenia studentów zagranicznych; 4) relatywnie niskie 
koszty studiowania w Polsce na tle państw zachodnich i relatywnie niskie 
koszty utrzymania w Lubinie na tle innych miast polskich; 5) spójność działań 
Wydziału Politologii UMCS na rzecz umiędzynarodowienia z dokumentem 
MNiSzW Program umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego z 2015 r.
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Umiędzynarodowianie procesu dydaktycznego 

Umiędzynarodowianie procesu dydaktycznego jest dynamicznym procesem, 
przejawiającym się w różnorodnej formie. Obejmuje on wymianę w ramach 
programu Erasmus, co umożliwia oferta licznych zajęć prowadzonych w języ-
ku angielskim, podejmowanie studiów na „ścieżkach” polskojęzycznych przez 
studentów obcokrajowców głównie z obszaru poradzieckiego, uruchomienie 
„ścieżki” kształcenia w języku angielskim oraz zapraszanie „profesorów wi-
zytujących” do prowadzenia zajęć – najczęściej w języku angielskim – na kie-
runkach studiów prowadzonych przez Wydział. 

Liczba uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus podlegała zmia-
nie od około 4–5 w połowie I dekady XXI w. do ponad 30 w I połowie II de-
kady XXI w. i 28 w 2017 r. Studenci Wydziału zaczęli wyjeżdżać na uczelnie 
partnerskie od początku XXI w. Wówczas zaczęli także na Wydział przy-
jeżdżać studenci zagraniczni, ale tacy, którzy studiowali w języku polskim. 
Na przełomie I i II dekady XXI w. liczba wyjeżdżających studentów zbliżała 
się nawet do około 20 rocznie. W ostatnich latach zauważalny jest spadek za-
interesowania studentów Wydziału podejmowaniem studiów na uczelniach 
partnerskich w ramach programu Erasmus. Liczba wyjeżdżających studen-
tów ustabilizowała się na poziomie nieznacznie przekraczającym 10. Nową 
tendencją staje się wzrost zainteresowania studentów wyjazdami na praktyki 
w ramach programu Erasmus. 

Tabela 1. Wymiana studentów w ramach programu Erasmus

Rok 
akademicki

Studenci wyjeżdżający 
(polscy)

Studenci przyjeżdżający 
(zagraniczni)

studia 
Erasmus

praktyki 
Erasmus Erasmus Brazylia

2012/2013 12 0 13 1

2013/2014 7 1 12 1

2014/2015 16 1 14 0

2015/2016 11 3 15 0

2016/2017 11 2 12 5

Źródło: opracowanie własne.

Znaczącym zaś sukcesem Wydziału jest zwiększenie liczby zagranicz-
nych studentów podejmujących studia. Przyczyniło się do tego znaczne 
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zwiększenie liczby zajęć oferowanych w języku angielskim. W roku akademi-
ckim 2016/2017 liczba takich zajęć przekroczyła 80. Skutkowało to wzrostem 
liczby studentów zagranicznych podejmujących studia i ich stabilizacją na po-
ziomie kilkunastu rocznie. 

Obok programu Erasmus istotną tendencją umiędzynarodowiania 
kształcenia na Wydziale Politologii UMCS jest wzrost liczby studentów za-
granicznych podejmujących studia na prowadzonych kierunkach. W maju 
2017 r. liczba studentów zagranicznych studiujących na Wydziale wyno-
siła 322. Na większości kierunków kształcenie realizowane jest w języku 
polskim. Istotnym wydarzeniem w zakresie umiędzynarodowiania stało 
się uruchomienie od roku akademickiego 2015/2016 kształcenia w języku 
angielskim na studiach II stopnia na kierunku „stosunki międzynarodo-
we”. Uruchomienie tych studiów skutkuje znaczącym poszerzeniem geo-
graficznych kierunków studentów przyjeżdżających. Obok „tradycyjnych” 
kierunków jak Ukraina czy Białoruś, studia zaczęli podejmować studenci 
z Azerbejdżanu, Gruzji, ale także Francji, Hiszpanii, Japonii, Maroka, Tur-
cji, Zimbabwe, Stanów Zjednoczonych. W wyniku podjętych działań, no-
wym, perspektywicznym kierunkiem przyjazdów studentów zagranicznych 
ma szansę stać się Tajwan. 

Ważnym poszerzania oferty dydaktycznej w języku angielskim – po uru-
chomieniu kształcenia na studiach II stopnia na kierunku „stosunki między-
narodowe” – jest podjęcie decyzji o uruchomieniu od roku akademickiego 
2017/2018 studiów III stopnia w języku angielskim w zakresie nauk o poli-
tyce. Kandydatom oferowany jest innowacyjny program kształcenia. 

Istotnym elementem umiędzynarodowiania procesu kształcenia jest włą-
czanie do procesu dydaktycznego profesorów wizytujących. Od lat Wydział 
współpracuje w tym zakresie z Fundacją Fulbrighta, pozyskując amerykań-
skich nauczycieli akademickich do prowadzenia zajęć w języku angielskim 
przede wszystkim na kierunku stosunki międzynarodowe, ale nie tylko. 
Każdego roku 2–3 profesorów wizytujących zapraszanych jest do prowa-
dzenia zajęć. W ostatnich latach w ramach stałej współpracy z uczelnia-
mi ukraińskimi byli to profesorowie z Uniwersytetu Tarasa Szewczenki 
w Kijowie, Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie, oraz Przykarpackiego 
Uniwersytetu Narodowego w Iwano-Frankowsku. Obok tego na Wydziale 
zajęcia prowadzili profesorowie wizytujący z Wielkiej Brytanii, Argentyny, 
Australii, Indii, Korei Południowej, Meksyku. Planowane jest zwiększenie 
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wymiany nauczycieli akademickich z uczelniami z Tajwanu. Nauka języka 
chińskiego prowadzona była przez nauczycieli z Chin, a obecnie z Tajwanu. 
Dwóch profesorów ze Stanów Zjednoczonych i z Czech jest etatowymi pra-
cownikami Wydziału. 

Cechą specyficzną umiędzynarodowiania procesu kształcenia na kierun-
kach prowadzonych w języku polskim jest znaczna liczba studentów z Ukrainy, 
ale także z Białorusi. Mamy więc do czynienia z charakterystycznym dla cało-
ści szkolnictwa wyższego w Polsce syndromem „ukrainizacji”. W maju 2017 r. 
na wszystkich kierunkach i latach studiów studiowało około 280 studentów 
z Ukrainy. Największa liczba studentów z Ukrainy studiuje na kierunku „sto-
sunki międzynarodowe”, a następnie „dziennikarstwo i komunikacja społecz-
na”, „politologia”, „bezpieczeństwo narodowe”, „produkcja medialna” i „studia 
wschodnioeuropejskie”. 

Nowym elementem w procesie umiędzynarodowiania kształcenia na Wy-
dziale stało się wprowadzanie procedury podwójnego dyplomowania. Stosowne 
umowy zostały zawarte z uczelniami z Ukrainy, takimi jak Uniwersytet Tarasa 
Szewczenki w Kijowie, Uniwersytet Iwana Franki we Lwowie, Czerniowiecki 
Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza oraz Przykarpacki Uniwersytet 
Narodowy w Iwano-Frankowsku. Procedurą podwójnego dyplomowania objęte 
są takie kierunki, jak „stosunki międzynarodowe”, „dziennikarstwo i komuni-
kacja społeczna” oraz „politologia”. Podejmowane są działania na rzecz poszu-
kiwania partnerów zainteresowanych procedurą podwójnego dyplomowania 
poza obszarem poradzieckim. Stopniowo wzrasta liczba studentów tą procedu-
rą zainteresowanych. 

Umiędzynarodowianie badań naukowych 

Umiędzynarodowianiu podlegają także badania naukowe i prezentacja wyni-
ków badań. Cechą tych działań jest ich różnorodność. Składa się na nią m.in. 
zwiększanie liczby partnerów zagranicznych, zwiększanie liczby publikacji 
w językach obcych, w tym także tych publikowanych poza granicami Polski, 
organizowanie i uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach i projek-
tach badawczych, pozyskiwanie stypendiów zagranicznych fundacji, wyda-
wanie czasopism, w których zamieszczane są artykuły w językach obcych, 
członkostwo w międzynarodowych towarzystwach naukowych oraz pełnienie 
funkcji eksperta w instytucjach międzynarodowych.
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Wydział Politologii UMCS systematycznie powiększa liczbę zagranicznych 
partnerów i działa na rzecz budowy sieci takich partnerów. Ze względu na poło-
żenie geopolityczne „tradycyjnym” obszarem współpracy z uczelniami partner-
skimi jest obszar poradziecki. Tu w największej liczbie partnerami są uczelnie 
ukraińskie, a następnie rosyjskie. Systematycznie zwiększana jest liczba part-
nerów w Kazachstanie i Gruzji. Rozwijane są kontakty z uczelniami w Europie 
Zachodniej. Intensywnie rozwijana jest współpraca z uczelniami w Ameryce 
Południowej. Jednym z priorytetów staje się pozyskiwanie partnerów w pań-
stwach Grupy Wyszehradzkiej. 

Ważnym kierunkiem działań na rzecz umiędzynarodowiania prezentacji 
wyników badań jest zwiększanie liczby publikacji w językach obcych, głów-
nie w języku angielskim, oraz organizowanie konferencji międzynarodowych 
i uczestnictwo w nich. Tylko w roku 2016 pracownicy Wydziału opublikowali 
47 publikacji w językach obcych, w tym 4 redagowane monografie. Niektóre 
z nich wydawane były przez zagraniczne wydawnictwa jak Cambridge Schoo-
lars Publishing czy Routledge. Artykuły publikowane były w czasopismach 
zagranicznych („Journal of Computer-Mediated Communication”) z przyzna-
ną im liczbą 50 pkt. Odnośnie do organizacji i uczestnictwa w konferencjach 
międzynarodowych w 2015 r. Wydział był organizatorem lub współorgani-
zatorem 7 konferencji, a pracownicy uczestniczyli w 69, zaś doktoranci w 11. 
W 2016 r. pracownicy Wydziału wygłosili referaty w czasie obrad 66 konferencji 
międzynarodowych. 

Pracownicy Wydziału Politologii UMCS są członkami międzynarodowych 
towarzystw naukowych, jak International Political Studies Association. W kil-
ku towarzystwach pełnią znaczące funkcje: w European Communication Re-
search and Education – funkcję wiceprzewodniczącego (dr hab. Grażyna Sta-
chyra), w EU-PolarNetPolicy Guidance Panel – funkcję wiceprzewodniczącego 
(dr hab. Michał Łuszczuk), International Political Science Association, Research 
Committee 21 Political Socialization and Education (prof. Maria Marczewska-
-Rytko), Centro de Investigaciones en Estudios Latinoamericanos para el De-
sarrollo y la Integración – CEINLADI – funkcja członka Komitetu Wykonaw-
czego (dr hab. Katarzyna Krzywicka). Pełnią także ważne funkcje ekspertów, 
jak Ekspert Komisji Europejskiej (Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych) 
ds. oceny wniosków w ramach programu Horyzont 2020 – Wyzwania społeczne 
(dr Monika Szkarłat). 
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Pracownicy Wydziału Politologii UMCS na prowadzenie badań uzyskiwali 
stypendia zagranicznych fundacji, m.in. takich jak Fundacja Fulbrighta, Funda-
cji Humboldta, Katholischer Akademischer Aslaender Dienst. Na prowadzenie 
badań w zagranicznych ośrodkach naukowych otrzymywali także stypendia 
w ramach programu „Mobilność Plus”. Procesowi umiędzynarodowiania słu-
ży także wydawanie czasopism, w których znaczna liczba artykułów zamiesz-
czana jest w językach obcych oraz przez autorów z zagranicznych ośrodków 
naukowych. Do czasopism takich należy „TEKA Komisji Politologii i Stosun-
ków Międzynarodowych”, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, 
sectio K” sekcja politologiczna, „Anuario Latinoamericano. Ciencias Politicas 
y Relaciones Internacionales”, „Wschód Europy”, „Annales Universitatis Mariae 
Curie-Sklodowska, sectio M – Balcaniensis et Carpathiensis”. 

Strategia umiędzynarodowiania 

Uchwalą Rady Wydziału Politologii UMCS w dniu 15 lipca 2016 r. została przyjęta 
strategia umiędzynarodowiania Wydziału Politologii UMCS na lata 2016–2021. 
Jest to pierwsza „wydziałowa” strategia przyjęta przez Wydział UMCS. 

Do celów strategicznych Wydziału Politologii UMCS w zakresie umiędzy-
narodowiania zaliczono:

 – rozwój potencjału badawczego Wydziału poprzez wzmocnienie mię-
dzynarodowej współpracy naukowej; 

 – umiędzynarodowienie procesu dydaktycznego oraz oferty dydaktycz-
nej Wydziału;

 – rozwój umiejętności i kompetencji międzynarodowych studentów;
 – pozyskiwanie finansowania zewnętrznego na działalność badawczą 

i dydaktyczną;
 – zwiększenie rekrutacji studentów, w tym studentów zagranicznych. 
W związku z wymienionymi celami w strategii określone zostały prioryte-

towe kierunki działań. Należy do nich – po pierwsze – rozszerzenie i skonsoli-
dowanie dotychczasowych partnerstw międzynarodowych oraz pozyskiwanie 
nowych. W ramach tych działań Wydział będzie m.in. przystępował do konsor-
cjów badawczych i dydaktycznych, uczestniczył w sieciach szkół wyższych i kie-
runków; nawiąże współpracę z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak 
m.in.: UNDP, Fundusz Wyszehradzki, Rada Europy, a także pogłębi dotychcza-
sową kooperację z fundacjami międzynarodowymi m.in.: Fundacją Fulbrighta, 
Fundacją Konrada Adenauera. Istotny element stanowić będzie nawiązanie 
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kontaktów z organizacjami pozarządowymi i korporacjami transnarodowy-
mi, które mają m.in. umiędzynarodowić charakter praktyk studenckich.

Po drugie, Wydział Politologii UMCS zamierza pogłębiać umiędzynarodo-
wianie badań naukowych poprzez m.in. zwiększanie obecności naukowo-ba-
dawczej profesorów zagranicznych na Wydziale Politologii UMCS, tworzenie 
lub przyłączanie się do istniejących międzynarodowych zespołów badawczych 
w celu prowadzenia badań i wnioskowanie o ich finansowanie. 

Po trzecie, Wydział Politologii UMCS podejmie działania na rzecz jeszcze 
większego umiędzynarodowiania ofert dydaktycznej poprzez m.in.: przy-
gotowanie programów kształcenia w języku angielskim na wszystkich trzech 
stopniach kształcenia z priorytetem – obok obecnie realizowanego kształcenia 
na kierunku „stosunki międzynarodowe”, studia magisterskie – dla studiów 
III stopnia (doktoranckich); poszerzenie zakresu i zróżnicowanie kierunków geo-
graficznych partnerów w procedurze podwójnego dyplomowania; indywiduali-
zację procesu kształcenia poprzez stworzenie programu Independent Study, czyli 
systemu tutoringu i coachingu dla studentów zagranicznych z uwzględnieniem 
doktorantów; rozwój oferty studiów podyplomowe dla odbiorców zagranicznych 
i przygotowywanych we współpracy z partnerami zagranicznymi.

Po czwarte, Wydział Politologii UMCS zamierza wzmocnić funkcjonowa-
nie systemu stymulacji i wsparcia mobilności międzynarodowej studentów 
(programy Erasmus i FSS) i pracowników naukowo-dydaktycznych (wspie-
ranie grupowych i indywidualnych wizyt studyjnych, tworzenie stałych pro-
gramów wymiany z uczelniami partnerskim). Środki na wdrożenie strategii 
umiędzynarodowienia Wydziału Politologii UMCS mają pochodzić m.in. ze: 
źródeł budżetowych w postaci programów wspierania umiędzynarodowiania 
szkolnictwa wyższego (MNiSZW), a także NCN, NCBR; środków z Unii Euro-
pejskiej na prowadzenie badań i umiędzynarodowianie edukacji na poziomie 
wyższym. 

Po piąte, zaawansowany zostanie proces dostosowywania funkcjonowa-
nia dziekanatu oraz biblioteki do wymogów procesu umiędzynarodowiania. 
Oznacza to, że procesowi temu muszą towarzyszyć zmiany organizacyjne 
na Wydziale. 

Po szóste, za niezbędną uznawana jest zmiana strategii i praktyki działań 
promocyjnych. 

Marek Pietraś
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Uniwersytet Łódzki

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódz-
kiego1 od momentu powstania, tj. od roku 2000, konsekwentnie buduje stra-
tegię internacjonalizacji. Na tle innych wydziałów UŁ WSMiP, w przeliczeniu 
do ogólnej liczby studentów, posiada najwyższy wskaźnik udziału studentów 
zagranicznych (około 15%), a na specjalizacji international marketing, blisko 
60%. Na Wydziale studiują słuchacze z ponad 50 krajów świata. Potwierdza 
to tezę, iż wysokie wskaźniki internacjonalizacji są możliwe do osiągnięcia 
tylko w odpowiednio przygotowanych jednostkach akademickich. 

Międzynarodowa oferta kształcenia obejmuje na wydziale szereg specjalno-
ści dostępnych w pełni w języku angielskim na poziomie licencjackim, magi-
sterskim oraz w formie studiów podyplomowych. Dotyczy to międzynarodowej 
specjalności biznesowej International Marketing (studia, licencjackie, magi-
sterskie, podyplomowe), Asia Studies (studia licencjackie), American Studies 
(studia magisterskie), Political Management (studia magisterskie), Intercultural 
Communication (studia licencjackie i magisterskie). Opłaty za studia w języku 
angielskim nie przekraczają 600 euro dla studentów z Polski oraz z UE oraz 
2500 euro dla studentów spoza Unii, co jest bardzo konkurencyjne w relacji 
do jakości kształcenia. 

W ramach wymiany międzynarodowej Wydział uczestniczy w wielu pro-
gramach, przede wszystkim Erasmus+, Erasmus Mundus oraz Program Mo-
bility Direct. 

Wykładowcy Wydziału od lat zorientowani są międzynarodowo – prowa-
dzą zajęcia także na uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+. 
Ponadto na Wydziale zatrudniani są regularnie zagraniczni wykładowcy z ta-
kich krajów, jak: USA, Australia, Wielka Brytania, Francja. Hiszpania, Niemcy, 
Ukraina, Rosja, Indie, Meksyk. Należy dodać, że proces obsługi studenta zagra-
nicznego na WSMiP nastawiony jest na personalizację obsługi administracyj-
nej, powołanie specjalnych opiekunów studentów zagranicznych, zaś personel 
administracyjny jest stale szkolony pod kątem językowym oraz w zakresie ko-
munikacji wielokulturowej. 

1  W opracowaniu wykorzystano materiały przygotowane przez prof. Tomasza Do-
mańskiego, dziekana WSMiP w latach 2008–2016, prof. Krystynę Kujawińską-
-Courtney, prodziekana WSMiP ds. nauki i współpracy międzynarodowej w la-
tach 2008–2016, oraz prof. Alicję Stępień- Kuczyńską, dyrektora Instytutu Studiów 
Politologicznych Wydziału w latach 2008–2016.
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Tabela 1. Liczba przyjeżdżających studentów uczestniczących w programach 
wymiany międzynarodowej 

Rok akademicki
Liczba 

studentów: 
Erasmus+

Liczba 
studentów: 

Mobility Direct

Ogółem – liczba 
studentów

2013/2014 26 34 60

2014/2015 64 58 122

2015/2016 69 72 142

2016/2017 68 51 119

Źródło: opracowanie własne.

Wydział cały czas poszerza listę umów zagranicznych zawieranych z reno-
mowanymi uczelniami Unii Europejskiej oraz innych państw całego świata. 
Współpraca międzynarodowa realizowana jest z uniwersytetami w Austrii, 
Belgii, Bułgarii, Chorwacji, na Cyprze, w Czechach, Estonii, Finlandii, Francji, 
Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, na Litwie, w Niemczech, Norwegii, Por-
tugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, na Węgrzech, 
w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. W ramach dwustronnych umów wydziało-
wych prowadzona jest współpraca z uczelniami w Algierii, Armenii, Chinach, 
Gruzji, Indiach, Indonezji, Iranie, Japonii, Kolumbii, Kosowie, Maroku, Rosji, 
Serbii, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Wydział dynamicznie uczestniczy 
także we współpracy dwustronnej, na poziomie międzyuczelnianym. 

W ostatnim okresie podpisano szereg umów bilateralnych obejmujących za-
równo sferę naukową, jak i dydaktyczną zlokalizowanych nie tylko w Europie, 
ale w Azji, Ameryce Północnej, Południowej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. 
Od lat uczestniczymy w projekcie GEMMA (Katedra Amerykanistyki i Mass 
Mediów); pracownicy uzyskują stypendia m.in. Fulbrighta, Fundacji Kościusz-
kowskiej czy Komisji Europejskiej. Katedra Studiów Latynoamerykańskich 
i Porównawczych prowadzi innowacyjne przedsięwzięcie w ramach projektu 
Środki inkluzji społecznej i wyrównywanie szans w dostępie do edukacji wyższej 
w Ameryce Łacińskiej realizowanego przez 12 ośrodków naukowych z Ameryki 
Łacińskiej i 4 z Europy.

Zawierane umowy powodują zacieśnienie współpracy badawczej projektów 
o znaczeniu międzynarodowym: HERA, Alfa 3, Jean Monnet, Horyzont 2020. 
Pracownicy Wydziału realizowali projekty w programach ramowych UE 5, 
6, 7. W latach 2012–2013 realizowano Projekt Komisji Europejskiej Women 
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in media Instytutions in Europe w Katedrze Amerykanistyki i Mass Mediów, 
zaś w latach 2014–2016 Shakespeare in the Making of Europe, projekt finanso-
wany przez holenderską organizację rządową NW, skupiającą badaczy z kilku 
ośrodków, m.in. Utrechtu, Amsterdamu, Nijmegen, Monachium. Stronę pol-
ską reprezentowała w nim Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty 
Brytyjskiej naszego wydziału. Projekt GRACE jest realizowany przez Katedrę 
Amerykanistyki i Mass Mediów w latach 2015–2019 z uniwersytetami w Hull, 
Orlando, Granada, Bolonia, Utrechcie, zaś w ostatnim okresie pracownicy Ka-
tedry Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa pozyskali grant z Fundu-
szu Wyszehradzkiego pt. The V 4 towards migration challenges in Europe. An 
Analysis and recommendations realizowanym m.in. z Uniwersytetem Karola 
w Pradze. Katedra Studiów Azjatyckich i Zakład Azji Wschodniej WSMiP UŁ 
zostały włączone w struktury European Research School Network of Contem-
porary East Asian Studies (East Asia Net). Inicjatywa ma charakter dydaktycz-
ny, polega na współpracy wydziałów zajmujących się Azją Wschodnią, wy-
mianie studentów i wykładowców. W latach 2012–2016, pracownicy Katedry 
Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji realizowali interdyscyplinarny 
program Campus Culturae z partnerami z Hiszpanii, Portugalii, Bułgarii oraz 
Islandii, którego efektem były dwie monografie wydane w języku angielskim 
ma temat roli uniwersytetów oraz instytucji kultury w procesie rozwoju miast 
i regionów.

Od początku istnienia Wydziału podejmowane są liczne inicjatywy orga-
nizacji konferencji międzynarodowych: NATO wobec wyzwań współczesnego 
świata; What’s New in the New Europe?; American Diversity: Identities, Narra-
tives, Politics; Lodz East Asia Meeting „Overcoming Controversies in East Asia”; 
Antropología política en América Latina a principios del siglo XXI.; Region, 
wspólnota, obywatel… Funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego w Euro-
pie Środkowej i Wschodniej. Od kilku lat jesteśmy organizatorami Dni Kultury 
Japońskiej, Dni Arabskich (odbyła się w tym roku XIV edycja).

Na Wydziale publikowane są serie wydawnicze: American Studies and 
Media, Multicultural Shakespeare: Translation, Adaptation and Performance 
Contemporary Asian Studies Series (CASS), Studia i Materiały Latynoamery-
kańskie oraz seria monografii na temat marketingu międzynarodowego.

Procesowi internacjonalizacji na WSMiP doskonale służy działanie mię-
dzynarodowych centrów badawczych: Międzynarodowego Centrum Badań 
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Szekspirowskich (2010), Ośrodka Naukowo-Badawczego Problematyki Kobiet 
(1992), w roku 2015 utworzono także Ośrodek Spraw Azjatyckich. 

Od wielu lat Wydział (Katedra Systemów Politycznych, Katedra Europei-
styki) aktywnie działa w dziedzinie stosunków z ośrodkami akademickimi 
Europy Wschodniej, Kaukazu. Od początku istnienia Wydziału organizowane 
są corocznie konferencje, publikowane są książki w ramach serii: Współczesna 
Rosja (1999), Idee w Rosji (1999), Dialog Europejski ( 2005). Intensyfikacji tych 
działań służy powołanie Międzynarodowego Centrum Badań Wschodnioeu-
ropejskich (2010) oraz wydawanie periodyku „Eastern Review”. Istotną rolę dla 
integracji pracowników ze środowiskiem międzynarodowym odgrywa powoła-
ny na Wydziale w roku 2000 periodyk „Interdyscyplinary Political and Cultural 
Journal”, ukazujący się w języku angielskim.

Na uwagę zasługuje aktywna działalność pracowników WSMiP w licz-
nych zagranicznych stowarzyszeniach, m.in.: International Political Science 
Association, European Political Science Association, European Association of 
American Studies, Latin American Studies Association Association, Women’s 
International Studies Europe. Wyróżnieniem dla Wydziału było nadanie z jego 
rekomendacji doktora honoris causa UŁ Przewodniczącemu Komisji Europej-
skiej Jose Manuelowi Barroso w roku 2010 oraz byłej premier Wielkiej Brytanii 
Margaret Thatcher w roku 2009.

Ryszard Machnikowski
Agata Włodarska-Frykowska
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Uniwersytet Opolski

Wyzwania świata zewnętrznego sprawiają, że krystalizuje się przekonanie 
o nieuchronności wprowadzenia zmian w samym uniwersytecie, zmian, które 
muszą być podejmowane w obliczu światowych tendencji i trendów rozwo-
jowych. Wynikają z tego faktu zarówno określone zadania, jak i codzienna 
działalność w zakresie m.in. kształcenia i badań naukowych. Wszelkie bieżące 
zmiany w szkolnictwie wyższym w Polsce należy postrzegać przez pryzmat 
standardów europejskich zmierzających do zbliżenia systemów szkolnictwa 
wyższego krajów europejskich przez tworzenie Europejskiego Obszaru Szkol-
nictwa Wyższego. Najważniejsze dyrektywy Procesu Bolońskiego dotyczą 
ogólnych zasad organizacji kształcenia, które zapewniałoby szeroki dostęp 
do wysokiej jakości kształcenia, odpowiednie warunki do mobilności studen-
tów i pracowników uczelni, a także otworzyło ofertę polskich uczelni dla cu-
dzoziemców. Aktywność opolskiego środowiska politologicznego skorelowana 
jest z zasadniczymi założeniami procesu umiędzynarodowienia rozumiane-
go jako wynik uwarunkowań rozwoju cywilizacyjnego, łączącego cele unijne 
z preferencjami krajowymi. 

Kierunki badań naukowych 

Badania naukowe prowadzone w Instytucie Politologii, indywidualne i zespo-
łowe, obejmują wszystkie subdyscypliny nauki o polityce oraz najważniejsze 
obszary zainteresowania naszej dyscypliny, zarówno te już ugruntowane, 
jak i pozostające w stanie kształtowania swojej tożsamości metodologicznej. 
Do najbardziej znaczących i reprezentatywnych pozycji w języku angielskim 
należy zaliczyć: I. Biernacka-Ligięza (ed.), Media and Globalization. Different 
Cultures, Societies Political Systems, Lublin 2015; B. Curyło, J. Kulska, A. Trzcie-
lińska-Polus (eds), Open Europe. Cultural Dialogue across Borders, Opole 
2014; E. Ganowicz, L. Rubisz, R. Sztwiertnia (eds), Cities in Transition. Ur-
ban Governance in Olomouc Region and Opole Voivodeship, Olomouc 2013; 
M. Chyliński (ed.), Citizen Journalism – the Future of News or a Grand Utopian 
Movement, Opole 2012; B. Potyatynyk, Internet Journalism (in Ukraine), Lwów 
2011; R. Riedel (ed.), Central Europe – Two Decades After, Warszawa 2010. 

Konferencje naukowe 

Instytut Politologii był organizatorem bądź współorganizował wiele konfe-
rencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, m.in.: Faces of 
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Reconciliation, Opole 2015; Central Europe. Two Decades After, Opole–Kamień 
Śląski 2009; Local and Regional Media in the democracy and civil society sha-
ping process, Nowa Ruda 2009.

Wydawnictwa 

Miarą potencjału każdego zespołu naukowego jest indywidualna aktywność 
publikacyjna jego członków, ale również wspólny wysiłek badawczy i orga-
nizacyjny. Warto wskazać tu na dwa zinstytucjonalizowane przedsięwzięcia 
naukowo-organizacyjne Instytutu: czasopisma: „Pogranicze. Polish Border-
lands Studies”, „Przegląd Stosunków Międzynarodowych – The International 
Affairs Review”.

„Pogranicze. Polish Borderlands Studies” 

Od 2014 r. Instytut Politologii jest wydawcą czasopisma naukowego „Pogra-
nicze. Polish Borderlands Studies”. Dwuczłonowa nazwa wskazuje na obszar 
zainteresowań redakcji. Politologiczny punkt widzenia jest tylko pretekstem 
do interdyscyplinarnej debaty z przedstawicielami innych nauk społecznych, 
których dorobek w zakresie badań pogranicza jest uznany i ceniony w kraju 
i na świecie. Tytuł ukazuje się w formule Open Access, zgodnie z Budapesztań-
ską Inicjatywą Otwartego Dostępu (BOAI). 

„Przegląd Stosunków Międzynarodowych – The International Affairs Review”

W 2005 r. Instytut Politologii UO wznowił działalność naukową i wydawniczą 
pisma „Przegląd Stosunków Międzynarodowych – The International Affairs 
Review”. Tytuł notowany był przez prestiżową listę filadelfijską, podejmował 
zagadnienia polityki międzynarodowej, współczesnych stosunków międzyna-
rodowych, historii najnowszej oraz prawa międzynarodowego. Do tego profilu 
nawiązała redakcja „Przeglądu Stosunków Międzynarodowych – The Inter-
national Affairs Review”, której życzeniem jest, aby pismo pełniło rolę szero-
kiego forum dyskusji, polemik oraz wymiany podglądów między badaczami 
tematyki międzynarodowej zarówno z kręgów krajowych, jak i zagranicznych. 
W celu zwiększenia komunikatywności odbioru „Przegląd Stosunków Mię-
dzynarodowych – The International Affairs Review” wydawany był w języku 
angielskim i niemieckim. 
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Zaproszenie do Rady Redakcyjnej przyjęło grono wybitnych badaczy proble-
matyki międzynarodowej, m.in. profesorowie Roman Bäcker, Jan Barcz, Erhard 
Cziomer, Janusz Gilas, Witold Góralski, Bogdan Koszel, Cezary Mik, Zbigniew 
Lewicki, Teresa Łoś-Nowak, Mieczysław Stolarczyk, Stanisław Sulowski, Janusz 
Symonides, Helmut Wagner. 

Formy współpracy 

Współpraca międzynarodowa i międzyuczelniana Instytutu Politologii re-
alizowana jest w następujących formach instytucjonalnych i personalnych: 
wspólne projekty badawcze, kształcenie studentów zagranicznych, zagraniczne 
staże naukowe pracowników naukowych i studentów, organizowanie między-
narodowych konferencji i udział w podobnych konferencjach za granicą.

Instytut Politologii może poszczycić się współpracą naukową i dydak-
tyczną z wieloma uniwersytetami europejskimi, w tym m.in. z Uniwersyte-
tem im. Johannesa Gutenberga w Mainz (Moguncja), Uniwersytetem Bur-
gundzkiem w Dijon, Uniwersytetem La Sapienza w Rzymie, Uniwersytetem 
Pablo de Olavide w Sewilli, Uniwersytetem Śląskim w Opawie, Uniwersyte-
tem Palackeho w Ołomuńcu, Uniwersytetem Slawistycznym w Kijowie, jak 
również instytucjami naukowymi w Stanach Zjednoczonych, m.in. Instytut 
Piłsudskiego.

W wyniku intensywnej akcji promocyjnej mającej na celu poszerzenie 
listy partnerskich uczelni, dzięki wielotorowym wysiłkom podejmowanym 
przez pracowników Instytutu, zostały podpisane umowy bilateralne z uczel-
niami w Niemczech (Magdeburg, Flensburg, Drezno, Chemnitz), Słowacji 
(Bratysława, Nitra), Turcji (Konya – Uniwersytet Selçuk, Nigde Universi-
ty), Hiszpanii (La Mancha), Czechach (Praha), Estonii (Tallin), Czarnogó-
rze (Podgorica), Rumunii (University Constantin Brancusi oraz University 
Cluj-Napoca). Instytut Politologii nawiązał współpracę z Uniwersytetem im. 
Ivana Franki we Lwowie oraz Mohylańską Szkołą Dziennikarstwa w Kijowie, 
czego efektem było seminarium naukowego on-line na temat: Nowe media 
w procesie wyborczym. 

Pracownicy Instytutu Politologii UO aktywnie wzmacniali współpra-
cę zagraniczną poprzez indywidualną aktywność badawczą i konferencyj-
ną z ośrodkami w Miami (USA), Edynburgu, Brukseli, Zurichu, Palermo, 
Istambule, Konyi, Moguncji, Bonn, Poczdamie, Kijowie, Lwowie, Bratysła-
wie, Libercu, Pecs. Wśród indywidualnych działań pracowników Instytutu 



151

Uniwersytet�Opolski

Politologii w dziedzinie współpracy z zagranicą na uwagę zasługują m.in. 
współpraca prof. Wiesławy Piątkowskiej-Stepaniak z uczelniami na Ukrai-
nie oraz Instytutem Józefa Piłsudskiego w USA; projekt badawczy prof. Ilo-
ny Biernackiej-Ligięzy realizowany w ramach EEA/EOG Grants tzw. Gran-
ty Norweskie na Uniwersytecie w Oslo; cykl wykładów dr. K. Załuckiego 
na Uniwersytecie w Magdeburgu; staż badawczy prof. R. Riedla w Europe-
an University Institute we Florencji. Decyzją Komisji Europejskiej 2009–
2770/001–001 Instytutowi został przyznany Jean Monnet Module na temat: 
Environmental and Energy Challenges in Integrating Europe. W ramach in-
dywidualnej aktywności międzynarodowej pracowników Instytutu warto 
wskazać projekt z Uniwersytetem im. Palackiego w Ołomuńcu, na temat: 
Transformacja miast: rządzenie demokratyczne w Kraju Ołomunieckim i Wo-
jewództwie Opolskim (Proměny měst – demokratické vládnutí v Olomouckém 
kraji a Opolském vojvodství). 

Instytut Politologii uczestniczył również w ciekawym projekcie dydaktycz-
nym organizowanym przez Uniwersytet w Magdeburgu pt. Twarze miasta, 
w ramach którego Instytut Politologii gościł 15 studentów z Niemiec. Uzyskał 
także grant z Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (CEE Trust) 
i Central European Initiative (CEI) na realizację projektu dydaktyczno-nauko-
wego Central Europe-Two Decades After. 

W 2011 r. Instytut Politologii przystąpił do działań przygotowawczych 
do uczestnictwa w programie CEEPUS (Central European Exchange Pro-
gram for University Students) oraz finalizacji przygotowań do rozpoczę-
cia trójstronnych studiów magisterskich w zakresie integracji europejskiej 
EUROPA MASTER wspólnie z Uniwersytetem w Mainz (Niemcy) oraz Di-
jon (Francja). W ramach podjętej współpracy z Uniwersytetem La Sapien-
za w Rzymie odbyło się seminarium naukowe: Regiony autonomiczne we 
Włoszech.

Kształcenie 

W Instytucie Politologii prowadzone jest kształcenie na studiach I stopnia (licen-
cjackich), II stopnia (magisterskich) i trzeciego stopnia (doktoranckich).

Wyjątkowa na skalę europejską jest specjalność EUROPA MASTER. Po-
wstała w oparciu o trójstronne porozumienie między uniwersytetami: Opol-
skim, Jana Gutenberga w Mainz (Niemcy), Burgundzkim w Dijon (Francja). 
Celem studiów jest kształcenie na podstawie zintegrowanego programu 
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międzynarodowej grupy studentów, którzy posiadają już stopień licencja-
ta i są rekrutowani przez trzy uniwersytety. Kształcenie odbywa się kolejno 
w poszczególnych ośrodkach (po jednym semestrze w każdym). Studia pro-
wadzone w języku angielskim kończą się uzyskaniem trzech dyplomów syg-
nowanych przez wymienione ośrodki uniwersyteckie. Studia obejmują także 
uzyskanie biegłości w zakresie języków: francuskiego, niemieckiego i pol-
skiego. Studia EUROPA MASTER w 2016 r. zostały wyróżnione prestiżową 
akredytacją Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 
„Studia z Przyszłością”. 

W Instytucie na studiach I, II i III stopnia kształcą się studenci z wielu 
państw, m.in. z Francji, Niemiec, Czech, Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Rumuni, 
Turcji, także w ramach programu Erasmus i Ceepus. 

Studenci Instytutu Politologii otrzymali prestiżowe wyróżnienia, m.in. dwie 
studentki stosunków międzynarodowych, zostały wyróżnione w konkursie 
„Student w USA”, organizowanym przez The Wasie Foundation z Minneso-
ty. W nagrodę otrzymali 4-letnie stypendium na Uniwersytecie Saint Marỳ s 
w Minnesocie. Natomiast dwóch absolwentów politologii zostało laureatami 
nagrody Ministra Spraw Zagranicznych RP na najlepszą pracę magisterską z za-
kresu współczesnych stosunków międzynarodowych. 

Kadrę naukową wzbogacają wykładowcy/praktycy, byli i obecni przedstawi-
ciele placówek dyplomatycznych (m.in. ambasador RP przy NATO, ambasador 
Ukrainy w Polsce, pracownik konsulatu Niemiec w Opolu).

Piotr Klimontowski
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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu od lat wy-
kazuje duże zaangażowanie w wielowymiarowej internacjonalizacji badań 
naukowych i działań pokrewnych. Z powodzeniem praktycznie wpisuje się 
w powyżej zarysowany teoretyczny schemat internacjonalizacji badań nauko-
wych. W tym kontekście w przypadku WNPiD UAM w Poznaniu szczególnie 
należy uwzględnić takie formy aktywności, jak:

 – udział pracowników w międzynarodowych projektach naukowo-ba-
dawczych,

 – organizowanie i udział w konferencjach i seminariach międzynaro-
dowych,

 – zagraniczne staże i stypendia pracownicze,
 – wykłady/staże znanych zagranicznych naukowców ze współpracujących 

z WNPiD ośrodków dydaktycznych i naukowo-badawczych w świecie,
 – udział pracowników w stowarzyszeniach międzynarodowych z IPSA 

na czele, 
 – udział pracowników w radach programowych czasopism zagra-

nicznych,
 – projekty służące internacjonalizacji studiów I i II stopnia na wszystkich 

prowadzonych na Wydziale kierunkach, 
 – przygotowanie platformy dla obcokrajowców studiujących na WNPiD 

w ramach programu Erasmus i programach pokrewnych, 
 – studia prowadzone w języku angielskim,
 – publikacje i cytowalność (Journal Citation Reports) pracowników Wy-

działu w czasopismach zagranicznych oraz publikacje zagranicznych 
naukowców w wysoko punktowanych i notowanych w zagranicznych 
bazach periodykach wydziałowych (bazy indeksacyjne: SCOPUS, ERIH 
Plus, CEEOL, Index Copernicus, AMUR).

Biorąc pod uwagę powyższe uszeregowanie, bez wątpienia najważniejszym 
i najbardziej prestiżowym wydarzeniem ze sfery internacjonalizacji politolo-
gicznych badań naukowych prowadzonych na WNPiD, w Polsce i w świecie 
stał się 24. Światowy Kongres Nauk Politycznych, który w dniach 23–28 lipca 
2016 r. miał miejsce w Poznaniu. Organizatorem Kongresu było Międzynaro-
dowe Towarzystwo Nauk Politycznych (International Political Science Associa-
tion, IPSA) z siedzibą w Montrealu, a tematem przewodnim tegorocznej edycji 
stała się Polityka w świecie nierówności. Stronę polską reprezentowało Polskie 
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Towarzystwo Nauk Politycznych, które wspólnie z Wydziałem Nauk Politycz-
nych UAM w Poznaniu powołało Lokalny (Krajowy) Komitet Organizacyj-
ny, który zajął się bezpośrednią organizacją światowego spotkania uczonych. 
To najważniejsze wydarzenie dla badaczy nauk politycznych z całego świata 
było przedsięwzięciem unikatowym w skali naszego kraju i zakończyło się wiel-
kim sukcesem. 

Niedługo potem na WNPiD UAM w Poznaniu miało miejsce inne ważne 
międzynarodowe wydarzenie naukowe, a mianowicie IV Kongres Polskiego 
Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Kongres, współorganizowany przez 
Wydział, był znaczącym wydarzeniem międzynarodowym, a oficjalnym języ-
kiem tego wydarzenia – obok polskiego – był język angielski. ,IV Kongres PTKS 
odbył się pod patronatem honorowym Prezydenta m. Poznania i JM Rektora 
UAM. Patronem Kongresu był także CEE Network ECREA. W sesjach pane-
lowych wyniki swoich badań zaprezentowali goście reprezentujący zagranicz-
ne znane ośrodki naukowe, w tym Freie Universität Berlin, Charles University 
in Praguei oraz Stony Brook University, USA. Część wystąpień dotyczyła ba-
dań prowadzonych w ramach projektów międzynarodowych, realizowanych 
w postaci grantów i innych form współpracy z udziałem badaczy polskich 
i zagranicznych. 

Do pozostałych ważniejszych międzynarodowych działań badawczych 
z dziedziny komunikowania społecznego i dziennikarstwa należy też zaliczyć 
projekty: (1) Populist Political Communication in Europe: Comprehending the 
Challenge of Mediated Political Populism for Democratic Politics, realizowany 
w latach 2014–2018, w którym uczestniczą zespoły badawcze z ponad 20 państw 
europejskich, w tym Polski. Celem badań prowadzonych w ramach projektu 
jest analiza zjawiska populistycznego komunikowania politycznego i wyzwań, 
jakie niesie dla demokracji; (2) Journalistic Role Performance Around the Globe, 
kierowany przez naukowców z Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso 
w Chile, University of Houston w USA i z Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa). Celem tego przedsięwzięcia 
naukowego jest przeprowadzenie międzynarodowych badań porównawczych 
zarówno nad postrzeganiem funkcji mediów i ról dziennikarzy (badanie an-
kietowe wśród dziennikarzy), jak i nad ich faktycznym pełnieniem (analiza 
zawartości przekazów medialnych); (3) Journalism Students Around the Globe 
– projekt koordynowany przez badaczy z WNPiD, University of Vienna i Pon-
tificia Universidad Catolica de Valparaiso w Chile. Projekt zainicjowany został 
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w 2013 r. i uczestniczą w nim badacze z 43 państw. Badanie służyć ma głównie 
poznaniu motywacji i oczekiwań w zakresie wyboru zawodu dziennikarza, już 
posiadanego doświadczenia zawodowego, oceny przydatności studiów na kie-
runku dziennikarstwo do wykonywania tego zawodu, a także oczekiwań wobec 
mediów i oceny ich działalności, dostrzeganych zagrożeń dla dziennikarstwa 
oraz postaw wobec standardów zawodowych.

Pracownicy Wydziału uczestniczą w realizacji ponad 20 istotnych mię-
dzynarodowych projektów naukowych i badawczych. Oprócz wymienionych 
do ważniejszych z nich należą: (1) projekt realizowany wspólnie z Department 
of Comparative Politics University of Bergen Labour migration and the moral 
sustainability of the Norwegian welfare state, finansowany przez norweską Radę 
Badań Naukowych. Projekt The Common Values finansowany ze środków Fun-
dacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, realizowany przez Wydział we współpra-
cy z European Academy Berlin. Odnosi się on do postrzegania wartości euro-
pejskich przez młodych profesjonalistów z Polski i RFN; (2) projekt współpracy 
WNPiD UAM z Research Executive Agency – Agencją Wykonawczą Komisji 
Europejskiej w zakresie oceny projektów złożonych w ramach programu Ho-
ryzont 2020; (3) projekt realizowany przez Wydział Nauk Politycznych i Dzien-
nikarstwa UAM w partnerstwie z Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Žilinská Univerzita v Žiline i Budapesti 
Corvinus Egyetem From transformation to integration – women’s role and their 
participation in public life of the Visegrad. Jest on finansowany za pośrednictwem 
International Visegrad Fund, a jego głównym celem jest analiza ewolucji roli 
kobiet i ich udziału w życiu publicznym w państwach Grupy Wyszehradzkiej; 
(4) projekt (EUSANCT) finansowany w ramach Beethoven NCN Czy ponadna-
rodowy nacisk jest skuteczny? Przyczyny oraz efektywność sankcji ekonomicznych 
Unii Europejskiej, który bada sankcje gospodarcze jako środek przymusu sto-
sowny przez państwa oraz organizacje międzynarodowe w stosunku do innych 
państw; (5) projekt Cooperación transfronteriza en Europa, una geopolítica de 
escala local. Análisis en cinco países europeos de buenas prácticas para la integra-
ción y el desarrollo local, finansowany z grantu hiszpańskiego Ministerstwa Go-
spodarki i Konkurencyjności; (6) projekt Phantomgrenzen in Ostmittel Europa, 
finansowany przez niemieckie Bundesministerium für Bilding und Forschung, 
realizowany przez Centre Marc Bloch, Berlin, German-French Research Centre 
for Social Sciences i Humboldt Universität zu Berlin, Department of History/
Chair for Southern European History, Berlin, Niemcy. 
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W realizacji pięciu innych ważnych międzynarodowych projektów badaw-
czych realizowanych przy współudziale pracowników WNPiD UAM w Pozna-
niu uczestniczyli naukowcy m.in. z: University of Illinois at Urbana-Champa-
ign; Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege zu Berlin; Uniwersytetu 
Masaryka w Brnie; Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad 
Odrą; Uniwersytetu Bilgi w Istambule oraz Narodowego Uniwersytetu Kijow-
skiego im. Tarasa Szewczenki. 

Znaczącym osiągnięciem pracowników Wydziału wpisującym się w inter-
nacjonalizacje badań naukowych dotyczących Unii Europejskiej są działające 
na WNPiD dwie katedry i jeden Moduł Jean Monnet: (1) Jean Monnet Chair, 
The changing perspective of the European integration process in the Multi-Speed 
European Union; (2) Jean Monnet Chair, European Union – Economic Deve-
lopment, Young Europeans and Innovations in Crisis Overcoming and Union’s 
Sustainability; (3) Jean Monnet Module, The European Integration Process. The 
double reunification through the EU Education Policies. Ich celem jest dostarcze-
nie młodym Europejczykom wielowymiarowej wiedzy, umiejętności i kompe-
tencji związanych z politycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i instytucjo-
nalnymi aspektami procesów integracji europejskiej. 

Kolejnym elementem umiędzynarodowienia badań naukowych jest wysoka 
aktywność konferencyjna i publikacyjna naukowców pracujących na WNPiD. 
Pracownicy Wydziału w ostatnich latach, na ponad 100 międzynarodowych 
konferencjach naukowych, które odbyły się w kilkudziesięciu państwach Eu-
ropy, Afryki, Ameryki Północnej i Azji, wygłosili dziesiątki referatów, prowa-
dząc sesje i panele tematyczne i aktywnie biorąc udział w dyskusji problemowej. 
Ponadto Wydział gościł wielu zagranicznych badaczy, którzy odbyli staże na-
ukowe i/lub wygłosili referaty na organizowanych przez WNPiD konferencjach 
i seminariach naukowych. Od wielu lat najważniejszą międzynarodową konfe-
rencją naukową organizowana przez Wydział jest Europa XXI wieku, znaczące 
w skali kraju wydarzenie naukowe od kilkunastu lat odbywające się w Colle-
gium Polonicum w Słubicach. Co roku w przedsięwzięciu udział biorą setki 
badaczy z zagranicznych i krajowych ośrodków naukowych. W wysoko punk-
towanych wydziałowych czasopismach naukowych, do których zaliczyć należy 
„Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, „Przegląd Politologiczny”, „Rocznik 
Integracji Europejskiej” i „Przegląd Strategiczny” sukcesywnie publikują cenie-
ni badacze polscy oraz z zagranicznych ośrodków naukowych, a część numerów 
tych periodyków wydana została w całości w języku angielskim. 
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Wydział od wielu lat z dużym sukcesem prowadzi również międzynarodową 
wymianę studentów, doktorantów i pracowników w ramach umów bilateral-
nych podpisanych z wieloma zagranicznymi uczelniami i ośrodkami nauko-
wo-badawczymi. W ramach tej wymiany odnotowano m.in. pobyty studen-
tów i docentów z Kazachskiego Narodowego Uniwersytetu im. Al-Farabiego 
w Ałma-Ata (Kazachstan); studentów z Moskiewskiego Państwowego Uniwer-
sytetu Lingwistycznego, Uniwersytetu Państwowego w Irkucku i Uniwersyte-
tu Państwowego w Woroneżu (Rosja) oraz studentów z Shenzhen University 
(Tajwan), a także Państwowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie 
oraz Czarnomorskiego Uniwersytetu Państwowego im. P. Mochyły w Mikoła-
jowie na Ukrainie. 

Na Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu w ra-
mach programu LLP-Erasmus przybyło również wielu studentów zagranicz-
nych z Turcji, Portugalii, Niemiec, Czech, Włoch, Chorwacji, Francji i Hi-
szpanii. Z zadowoleniem należy odnotować, że w ramach programu Erasmus 
Mundus na Wydziale studiuje lub studiowało też kilkudziesięciu studentów 
z Kazachstanu, Uzbekistanu, Laosu, Kambodży i Kirgistanu, Armenii, Azerbej-
dżanu, Gruzji, Libanu, Ukrainy oraz Tadżykistanu. Ponadto corocznie w pro-
gramie Erasmus+ uczestniczy wielu polskich studentów z WNPiD. Najwięcej 
osób studiowało na uniwersytetach w Portugalii, Czechach, Norwegii, Turcji, 
Hiszpanii i Włoszech, Belgii, Szwecji, Bułgarii, Chorwacji, Słowenii, na Cyprze 
i Islandii. Program Erasmus+ to także możliwość realizacji dwu lub trzy mie-
sięcznych praktyk studenckich, z których zagranicą skorzystało już kilkudzie-
sięciu studentów z WNPiD. Ponadto w lipcu 2016 r. na WNPiD odbyła się już 
druga edycja szkoły letniej News Literacy Summer Institute in Poznan. Została 
ona zorganizowana przez Wydział we współpracy z Center for News Literacy at 
Stony Brook University (USA) i wzięło w niej udział wielu studentów z Europy, 
Azji i Afryki. Z kolei w ramach programów Erasmus Mundus prace doktorskie 
w języku angielskim obronili doktoranci z Jordanii, Autonomii Palestyńskiej, 
a w ramach innego nowego programu – Higher Studies – realizowanym na Wy-
dziale doktorat uzyskał już pierwszy doktorant z Izraela. 

Internacjonalizacji edukacji bez wątpienia służą też: (1) projekt współfi-
nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego: Człowiek – najlepsza inwestycja – UAM – ponadnarodowe i in-
terdyscyplinarne rozwiązania XXI wieku. Celem projektu są studia na kierun-
ku stosunki międzynarodowe prowadzone w języku angielskim realizowane 
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we współpracy z Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad 
Odrą; wizyty studyjne pracowników Wydziału 25 państwach Europy (w tym 
krótkoterminowe w Brukseli i Strasburgu) i świata; (2) projekt Academy of 
Good Governance and Civil Society – nowy międzynarodowy program studiów 
na WNPiD UAM (kierunek studiów – zarządzenie państwem – prowadzony 
w języku angielskim we współpracy z zagranicznymi wykładowcami); (3) pro-
jekt prowadzenia kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w języku 
angielskim we współpracy z zagranicznymi wykładowcami finansowany z unij-
nego programu POWER.

Oprócz bliskich kontaktów naukowo-dydaktycznych Wydziału z uczelniami 
z państw członkowskich UE, Rosji, Ukrainy, Azji Wschodniej i Azji Centralnej 
na dużą uwagę zasługuje też polsko-amerykańska współpraca naukowo-dydak-
tyczna, w którą zaangażowani są studenci i pracownicy Wydziału. Do osiągnięć 
w tej dziedzinie zaliczyć należy: (1) uczestnictwo Wydziału w prowadzeniu za-
jęć dydaktycznych dla studentów A&M Texas University w ramach programu 
The European Semester; (2) prowadzenie na Wydziale zajęć dydaktycznych dla 
studentów A&M Texas University w ramach szkoły letniej współorganizowanej 
z CIFE „The Program”; (3) współorganizację pobytu amerykańskich studentów 
z A&M Texas University w Warszawie w ramach programu Summer European 
Academy; (4) stypendium naukowe FULBRIGHT Senior Award, Visiting Pro-
fessor – Georgetown University, Waszyngton; (5) wykłady pracowników w ra-
mach Visiting Assistant Professor w Appalachian State University, w Depart-
ment of Government and Justice Studies, North Caroline, USA. 

Z pozostałych form aktywności WNPiD na rzecz internacjonalizacji działań 
warto odnotować, że Wydział był już dwukrotnie beneficjentem programu Aka-
demicki i Naukowy Poznań, w ramach którego z wykładami gościli światowej sła-
wy naukowcy z Georgetown University z USA oraz z International Counterter-
rosim Institute z Izraela, a w ramach Akademii Dyplomacji Wydział sukcesywnie 
odwiedzają ambasadorowie, m.in. USA, Iranu, Izraela, Włoch i Irlandii. 

Katalog form aktywności WNPiD UAM w Poznaniu służący internacjo-
nalizacji badań naukowych i działań pokrewnych jest więc obszerny i bardzo 
zróżnicowany. Władze Wydziału aktualnie podejmują wysiłek, aby go wzboga-
cić o nowe formy aktywności, dbając o to, aby tak jak dotychczas cieszyły się one 
dużym zainteresowaniem i uznaniem wśród beneficjentów. 

Maciej Walkowski
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Kierunki współpracy międzynarodowej prowadzone przez Instytut Nauk 
o Polityce UR (w latach 2001–2012 – Katedrę Politologii) są funkcją kontaktów 
zagranicznych utrzymywanych przez samorząd miasta Rzeszowa oraz Urząd 
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Uwzględniają zatem przy-
graniczny charakter regionu i wykorzystują sąsiedztwo dwóch państw – Sło-
wacji – członka Unii Europejskiej oraz Ukrainy będącej adresatem pomocy 
przedakcesyjnej. 

W ramach kontaktów trójstronnych Polska – Słowacja – Ukraina w latach 
2013–2014 INoP był partnerem w projekcie realizowanym w ramach V4 przez 
Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu w Preszowie (podmiot wiodący) 
oraz Wydział Nauk Politycznych Państwowego Uniwersytetu w Uzhhorodzie. 
Głównym celem projektu Public administration reform in Ukraine: lessons 
learned from Slovakia and Poland było wypracowanie – na podstawie badań 
nad reformą administracji publicznej w Polsce i Słowacji – rekomendacji dla 
polityki władz centralnych oraz regionalnych i lokalnych Ukrainy. Ponadto 
celem projektu było wspieranie działań zgodnych z założeniami Partnerstwa 
Wschodniego 2012–2013, a w szczególności jego wielostronnego wymiaru (Jo-
int Staff Working Document of the EC and HR/FASC: SWD(2012) 108 final, 
Brussels, 15.05.2012). Kluczowe w kontekście realizacji projektu i współpracy 
partnerów było podjęcie działań zmierzających do poprawy kompetencji w za-
kresie public governance podmiotów regionalnych i lokalnych na Ukrainie oraz 
stopniowe zbliżanie rozwiązań administracyjnych Ukrainy do modeli rea-
lizowanych w państwach sąsiednich. Istotne były kwestie współpracy trans-
granicznej na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej, także w wymiarze 
naukowym. 

Poniekąd uzupełnieniem powyższego przedsięwzięcia, tym razem w ramach 
kontaktów dwustronnych Polska – Słowacja, był projekt Rozwój współpracy na-
ukowo-badawczej na obszarze pogranicza PL-SK, którego liderem był Instytut 
Nauk Politycznych Uniwersytetu w Preszowie. Jego celem była budowa, rozwój 
oraz instytucjonalizacja i formalizacja współpracy naukowej na obszarze po-
granicza, tj. między Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu w Preszowie 
a Instytutem Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wśród celów szcze-
gółowych projektu należy wskazać przeprowadzenie analizy i mapowania stanu 
oraz potencjału polsko-słowackiej współpracy transgranicznej. Wyniki prze-
prowadzonych analiz wskazały na wspólne pola badawcze, które jednocześnie 
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powinny stanowić priorytetowe kierunki działań w zakresie współpracy nauko-
wej na pograniczu polsko-słowackim. Poza instytucjami naukowymi, partnera-
mi projektu były: Slovak Foreign Policy Association i Fundacja Friedrich Ebert 
Stiftung (Bratysława). 

Współpraca dwustronna INoP ze stroną ukraińską ma przede wszystkim 
charakter dydaktyczny i aplikacyjny. Jej przykładem jest projekt realizowa-
ny w 2016 r. Samborzanie mają głos – pilotażowa edycja budżetu partycypa-
cyjnego w mieście Sambor, przez Stowarzyszenie na Rzecz Innowacyjności 
i Transferu Technologii HORYZONTY we współpracy z Samborską Agen-
cją Rozwoju Regionalnego i Eurointegracji oraz Samborską Miejską Radą. 
Wykładowcy INoP uczestniczyli w projekcie w roli ekspertów zewnętrznych. 
Projekt był realizowany w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wspar-
cia Demokracji współfinansowanego z programu polskiej współpracy rozwo-
jowej Ministra Spraw Zagranicznych RP oraz Kanadyjskiego Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju. Celem projektu była aktywizacja 
mieszkańców miasta Sambor i zaangażowanie ich w rozwiązywanie proble-
mów społeczności lokalnej oraz włączenia w życie publiczne, poprzez udział 
w wypracowaniu i wdrożeniu budżetu partycypacyjnego we współpracy 
z władzami miasta. 

Dydaktyczny wymiar ma współpraca podjęta przez wykładowców INoP 
w ramach projektu finansowanego ze środków Funduszu Wyszehradzkie-
go Transformation and educational processes in the Visegrad Group countries, 
w Uniwersytecie Alfreda Nobla (UAN) w Dnipro (Ukraina). Projekt jest reali-
zowany w latach 2016–2018. Celem projektu, w którym uczestniczą naukowcy 
z państw Grupy Wyszehradzkiej, jest przekazanie wiedzy i doświadczeń zwią-
zanych z transformacją ustrojową. Projekt koncentruje się na prowadzeniu zajęć 
ze studentami Uniwersytetu w Dnipro. 

Innym przedsięwzięciem o charakterze dydaktycznym jest Szkoła Letnia 
dla dziennikarzy z Ukrainy, organizowana od 2016 r. przez INoP we współ-
pracy z Instytutem Wiedzy o Komunikowaniu i Badań nad Dziennikarstwem 
Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium oraz z Ukraińskim Uni-
wersytetem Katolickim we Lwowie. Szkoła jest finansowana przez Fundację 
Współpracy Polsko-Niemieckiej, Urząd Marszałkowski Województwa Podkar-
packiego oraz Uniwersytet Rzeszowski. Przedsięwzięcie to nie jest pierwszym 
doświadczeniem INoP w zakresie współpracy ze stroną niemiecką. Partnerstwo 
Rzeszowa i Bielefeld (Nadrenia-Północna Westfalia) zaowocowało współpracą 
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– wtedy jeszcze – Katedry Politologii UR i Oberstufen-Kolleg, stanowiącego 
część Uniwersytetu w Bielefeldzie. Program tej współpracy opierał się na co-
rocznej wymianie kilkudziesięcioosobowej grupy uczniów i studentów. 

W ramach Programu Erasmus+ INoP utrzymuje kontakty z jednostkami 
politologicznymi lub z dyscyplin pokrewnych następujących szkół wyższych: 
Uniwersytetu Cypryjskiego, Uniwersytetu w Tallinie, Uniwersytetu Pelopone-
skiego, Uniwersytetu w Walencji, Uniwersytetu w Osnabrück, uniwersytetów 
w Rumunii (Scoala Nationala De Studi Politice Si Administrative w Bukaresz-
cie, Uniwersytet w Krajowa, Uniwersytet w Oradea, Uniwersytet Stefan cel 
Mare w Suczawie, Uniwersytet w Timisoarze), Uniwersytetu Cyryla i Meto-
dego w Tarnawie, Szkoły Nauk Społecznych w Nowej Goricy (Słowenia), Uni-
wersytetu Firat (Turcja), uniwersytetów we Włoszech (Uniwersytet w Bolonii, 
Uniwersytet w Foggi, Uniwersytet Mediolan-Bicocca, Uniwersytet Federico II 
w Neapolu) oraz Uniwersytetu Iwana Franko we Lwowie.

W zakresie badań INoP szczególnie blisko współpracuje ze Szkołą Zarzą-
dzania i Statystyki Uniwersytetu Bolonii (Kampus w Forli). W zakresie wy-
miany akademickiej Instytut utrzymuje kontakty ze Szkołą Nauk Politycznych, 
wysyłając własnych wykładowców i studentów oraz przyjmując wykładowców 
i studentów włoskich w ramach programu Erasmus, obecnie Erasmus+, a także 
stypendiów post-doc. Wykłady i badania naukowe realizowane w Uniwersyte-
cie Bolonii (Kampus w Forli) były częścią projektów: UR – nowoczesność i przy-
szłość regionu, finansowanym ze środków Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 1/POKL/4.1.1/2010 oraz programu MIRRES – Interdisciplinary Research 
and Studies on Eastern Europe, finansowanym ramach Erasmus+. 

Uniwersytet w Bolonii jest liderem projektu Innovative Learning and Trai-
ning Laboratories for Social Business and Social Enterprises (Lab4SI), złożone-
go w ramach Programu Erasmus+ KA2 call Knowledge Alliance. Projekt po-
wstał we współpracy Uniwersytetu w Coimbrze, Uniwersytetu Rzeszowskiego 
(INoP), Uniwersytetu w Liège oraz Uniwersytetu w Neapolu (projekt znajduje 
się na etapie oceny). Współpracę projektową INoP podejmował również z: In-
stytutem Studiów Politycznych Uniwersytetu Karola w Pradze, Agderforskning 
przy Uniwersytecie Agder (Norwegia) oraz Instytutem Wiedzy o Komuniko-
waniu i Badań nad Dziennikarstwem Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana 
w Monachium.

Równie bliskie kontakty, jednak w zakresie kształcenia, INoP utrzymuje 
z Wydziałem Polityki Społecznej i Edukacyjnej Uniwersytetu Peloponeskiego 
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w Koryncie. Ta jednostka akademicka, wraz z INoP oraz Dublin City Univer-
sity (Irlandia), Vytautus Magnus University (Litwa), Pamukkale University 
(Turcja), European University Cyprus (Cypr), University of Southampton 
(Wielka Brytania), realizowała w 2014 r. projekt w ramach Intensive Era-
smus Programme: Learning for Leadership in Education, w którym udział 
wzięli pracownicy i studenci rzeszowskiej politologii. Celem projektu było 
zapoznanie studentów z systemami kształcenia i świadczenia usług eduka-
cyjnych, a także wdrażanymi modelami rządzenia i przywództwa w sferze 
publicznej w wybranych państwach. W wymiarze społeczno-kulturowym 
projekt stworzył warunki do nabycia nowych umiejętności i doświadczeń 
m.in. przez pracę w międzynarodowych zespołach. Efekty pracy studentów 
i pracowników naukowych w postaci materiałów naukowo-dydaktycznych 
zostały zamieszczone na platformie elektronicznej Uniwersytetu Pelopone-
skiego, https://eclass.uop.gr/.

Agnieszka Pawłowska
we współpracy z Anną Kołomycew i Wojciechem Furmanem
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Najważniejszym osiągnięciem Instytutu Politologii i Europeistyki w zakresie 
współpracy międzynarodowej było otrzymanie w 1995 r. od Komisji Euro-
pejskiej zgody i jednocześnie grantu na uruchomienie pierwszej w Polsce po-
litologicznej Katedry Europejskiej w ramach unijnej sieci katedr naukowych 
Jean Monnet. Następnie w 2002 r. Komisja Europejska postanowiła podnieść 
rangę Katedry i ustanowiła w jej ramach Centrum Doskonałości (Jean Monnet 
Centre of Excellence), które jest najwyższym stadium współpracy w ramach 
Jean Monnet Programme przyznawanym przez Komisję Europejską tylko dla 
uznanych katedr funkcjonujących w sieci. W końcu w 2005 r. Instytut jako 
jedyny w Polsce otrzymał od Komisji Europejskiej zgodę na uruchomienie 
równolegle drugiej katedry politologicznej z sieci Jean Monnet. Tym razem 
była to Jean Monnet Chair on Eastern Dimension of the EU. W ten sposób 
Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego jest jedynym 
w Polsce instytutem politologicznym posiadającym dwie katedry Jean Monnet 
sklasyfikowane w naukach o polityce. W 2011 r. Komisja Europejska pozy-
tywnie rozpatrzyła aplikację o grant na ustanowienie Jean Monet Chair ad 
personam, która została ukierunkowana na badania w zakresie systemu wie-
lopoziomowego zarządzania w ramach Unii Europejskiej (Multi-level Gover-
nance – MLG).

W 2003 r. Instytut wystąpił z inicjatywą, popartą wnioskiem jego Rady Na-
ukowej, do Rady Wydziału Humanistycznego i Senatu Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, w sprawie nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Szczeciń-
skiego Christopherowi Pattenowi (ówczesnemu Komisarzowi Komisji Europej-
skiej ds. Stosunków Zewnętrznych). Promotorem doktoratu był prof. Bogdan 
Szajkowski z Instytutu Politologii i Europeistyki, a recenzentem Pani Danuta 
Hübner. Christopher Patten zgodził się przyjąć doktorat z inicjatywy Rady Na-
ukowej Instytutu Politologii i Europeistyki US.

W 2014 r. Przewodniczący Komitetu Regionów Unii Europejskiej powołał 
prof. dr. hab. Janusza Ruszkowskiego do Selection Board of the Committee of 
the Regions. Jest to europejskie gremium oceniające niepublikowane prace na-
ukowe (przede wszystkim doktoraty) poświęcone regionom i polityce regional-
nej w Europie.

Europejski Fundusz Wyszehradzki powołał prof. dr. hab. Janusza Ruszkow-
skiego na eksperta ds. akcesji Albanii do UE (obok byłego komisarza europej-
skiego Petera Balazsa z Węgier).
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Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego powołał prof. dr. hab. Janu-
sza Ruszkowskiego na eksperta ds. regionu Morza Bałtyckiego podczas dwu-
letniej prezydencji województwa zachodniopomorskiego w Baltic Sea States 
Subregional Cooperation (BSSSC).

Ponadto badania prowadzone w Instytucie zostały dostrzeżone przez Lande-
szentrale fur Politishe Bildung (LPB) w Schwerinie, co zaowocowało propozycją 
współpracy bilateralnej w zakresie współpracy polsko-niemieckiej, z akcentem 
na pograniczne obu państw.

Jedną z kluczowym ram aktualnej współpracy zagranicznej Instytutu za-
równo w wymiarze studenckim, jak i pracowników naukowo-dydaktycznych 
jest program Erasmus+. Od początku trwania nowej edycji programu udało się 
pozyskać 30 partnerów m.in z takich państw, jak Francja, Hiszpania, Włochy, 
Niemcy, Turcja, Słowacja, Szwecja, Litwa, Estonia, Czechy, Bułgaria. W ciągu 
jednego roku akademickiego w wymianie uczestniczy przeciętnie około 40 stu-
dentów oraz 10 pracowników naukowo-dydaktycznych. 

Dodatkowo w ramach programu mobilności z krajami partnerskimi Era-
smus podpisano umowy także z: Caucasus University oraz Batumi Shota Ru-
staveli State University (Gruzja) i Kharkiv Polytechnic Institute (Ukraina).

Ugruntowując swoją współpracę międzynarodową w zakresie dydaktyki, 
Instytut pozyskał także trzy duże granty Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego (EFS) na organizację i przeprowadzenie studiów 
podyplomowych dla nauczycieli z zakresu wiedzy o społeczeństwie, studiów 
podyplomowych z zarządzania funduszami europejskimi oraz studiów nie-
stacjonarnych II stopnia na kierunku polityka społeczna. Wspomniane środki 
pozwoliły także doposażyć Instytut w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz 
multimedialny.

W latach 2002–2014 Instytut współpracował z Kwaterą Główną NATO 
w Brukseli oraz z Dowództwem Wojskowym NATO SHAPE w Mons. W ra-
mach tej współpracy doszło do 11 wizyt studyjnych pracowników naukowych 
oraz studentów w HQ NATO w Brukseli oraz w SHAPE w Mons. Współpraca 
oparta była o granty NATO Fellowship.

Instytut otrzymał granty Unii Europejskiej finansowane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego:

 – Grant Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), SPO Rozwój Zaso-
bów Ludzkich, Działanie 2.1., 2006–2008, pt. Studia Podyplomowe dla 
nauczycieli „Wiedza o Społeczeństwie (120 tys. PLN).
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 – Grant Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) pt. Studia Podyplo-
mowe: Zrządzanie funduszami europejskimi (100 tys. PLN).

 – Grant Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) pt. Studia Podyplo-
mowe: Zarządzanie imprezami masowymi. Moduł treningowy dla stu-
dentów zaocznych (36 tys. PLN).

 – Grant Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) pt. Niestacjonar-
ne studia uzupełniające na kierunku Polityka Społeczna, 2013–2014 
(150 tys. PLN).

Poza grantami z Programu Jean Monnet, NATO Fellowship oraz EFS Insty-
tut realizował granty z następujących programów europejskich:

 – European Visegrad Fund (2014–2017, Instytut jako współwykonawca),
 – PHARE/FIESTA II (1997–1998, Instytut jako wnioskodawca i koordy-

nator),
 – Jean Monnet Project on Common Foreign and Security Policy of EU 

(1998–2001, Instytut jako wnioskodawca i koordynator),
 – PHARE Cross-Border Co-operation (1999 r., Instytut jako wniosko-

dawca i koordynator),
 – PHARE 1997 Integracja Europejska (2000 r., Instytut jako wniosko-

dawca i koordynator),
 – Jean Monnet Project Permanent Course on Northern Dimension of EU 

(2001–2003, Instytut jako wnioskodawca i koordynator).
W ramach wspólnych międzynarodowych projektów naukowo-badawczych 

organizowanych przez IPiE należy wymienić następujące:
 – Współpraca z Komisją Europejską: organizacja seminarium naukowe-

go pt. 10 lat Polski w Unii Europejskiej. Polskie wizje rozwoju integracji 
europejskiej (2014).

 – Projekt badawczy realizowany wspólnie z Uniwersytetem Södörtern 
w Sztokholmie pt. Multidimensional Security and Trans-regional Coo-
peration in the Baltic Sea Area.

 – W 2013 r. Instytut Politologii i Europeistyki US zawiązał współpracę 
naukowo-informacyjną z wydawnictwem Deutsch-Polnische Verein 
Integration e.V., Berlin.

 – Projekt badawczy realizowany wspólnie z Instytutem Serbskim w Bau-
tzen pt. Serbołużyczanie w zjednoczonych Niemczech.

 – Projekt badawczy realizowany wspólnie z Uniwersytetem w Sussex, 
Uniwersytetem w Rydze oraz Freie Universität w Berlinie pt. A Future 
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of European Union, w ramach programu Unii Europejskiej YouREC 
(Young Researchers Enlargement Conferences, a Jean Monnet Project).

 – Projekt pt. Impact of Poland’s Accession for Germany (temat zatwier-
dzony przez KBN oraz DAAD w ramach VI Programu Naukowo-
-Badawczego UE – nr: 002/2002/2003/DZ.KBN4387/Ro3) realizowany 
wspólnie z Freie Universität w Berlinie.

 – Umowa o współpracy dwustronnej z Landeszentrale für Politische Bil-
dung w Schwerinie.

 – Projekt pt. Rola i miejsce Parlamentu Europejskiego w systemie politycz-
nym UE realizowany wspólnie z polskimi przedstawicielami w Parla-
mencie Europejskim (efektem jest monografia pt. Parlament Europejski. 
Kompetencje. Struktura. Grupy Polityczne, PES, Szczecin 2007).

 – Projekt pt. Teoria studiów europejskich (stan i perspektywy studiów eu-
ropejskich w Polsce), projekt realizowany w ramach Jean Monnet Chair 
on Eastern Dimension of EU, przy udziale środków finansowych Ko-
misji Europejskiej.

 – Projekt pt. Integracja w basenie Morza Bałtyckiego, realizowany w ra-
mach Jean Monnet Chair on Eastern Dimension of EU, przy udziale 
środków finansowych z Komisji Europejskiej.

 – Projekt pt. Polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej, realizowany w ramach 
Jean Monnet Chair on Eastern Dimension of EU), przy udziale środ-
ków finansowych z Komisji Europejskiej. 

 – Wielopoziomowe zarządzanie w Unii Europejskiej (Multi-level Gover-
nance in the EU). Projekt realizowany w ramach Jean Monnet Chair ad 
Personam, przy udziale środków finansowych z Komisji Europejskiej.

 – Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej, bilateralny projekt realizowa-
ny i zakończony publikacją na ten sam temat wspólnie z Uniwersytetem 
Wołyńskim w Łucku (Ukraina). Wydano monografię: M. Żurek (red.), 
Partnerstwo Wschodnie w kontekście europejskich aspiracji Ukrainy. Dy-
lematy międzynarodowe i systemowe, Szczecin, Łuck 2011.

 – Projekt pt. Współpraca w Regionie Morza Bałtyckiego, projekt zrealizo-
wany wspólnie z Uniwersytetem Catania (Włochy), zakończony pub-
likacją: Geopolitical model of the Baltic Europe in the Nineties, Depart-
ment of Political Studies – University of Catania, Jean Monnet Working 
Papers in Comparative and International Politics, Catania. 
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 – Trilateralny projekt pt. EU Policy: Lesson learnd from the Visegrad 
Countries realizowany w ramach Visegrad University Studies Grant 
(VUSG). Uczestnikami projektu są: European University of Tirana, Vi-
segrad University of Budapest oraz Instytut Politologii i Europeistyki 
Uniwersytetu Szczecińskiego (realizacja w latach 2013–2017).

Ponadto od 1997 r. cyklicznie, tj. każdego roku (lub raz na półtora roku), 
Instytut we współpracy z Kwaterą Główną NATO organizuje wyjazdy stu-
dyjne dla około 23–25 studentów do Headquarter NATO w Brukseli i SHAPE 
w Mons. W roku 2008 odbył się dziewiąty taki wyjazd studyjny. Instytut wysyła 
studentów także na wizyty studyjne do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu 
(ostatnia wizyta w ramach grantu PE odbyła się w 2007 r.).

W praktyce Instytut Politologii i Europeistyki współpracuje z istotny-
mi organizacjami i instytucjami międzynarodowymi, dzięki czemu rozwija 
swoją aktywność naukową oraz dydaktyczną. Wśród tych instytucji i orga-
nizacji są:

 – Sojusz Północnoatlantycki (NATO),
 – Komisja Europejska,
 – Komitet Regionów,
 – Parlament Europejski,
 – Grupa Wyszehradzka.
Ponadto ważnymi partnerami dla Instytutu Politologii i Europeistyki 

są międzynarodowe instytucje posiadające swoje siedziby w Szczecinie, czy-
li Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni w Szczecinie (Multinational 
Corps North East – MNCNE) oraz Euroregion Pomerania.

Dzięki kooperacji z Korpusem udało się zorganizować konferencję z udzia-
łem przedstawicieli Bundeswehry (Międzynarodowa konferencja naukowa 
pt. Grundwert Solidarität: Theorie und Praxis solidarischen Handelns in Deu-
tschland und Polen. Organizator główny Fundacja Akademia Europejska, Ku-
lice, 14–16 VI 2012) oraz wizyty studyjne kadry naukowo-dydaktycznej i stu-
dentów w Korpusie.

Janusz Ruszkowski
Tomasz Czapiewski
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Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK prowadzi działania 
związane z internacjonalizacją według wskazań Strategii Umiędzynarodowie-
nia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Podejmowane są jednoczesne działania 
na kilku płaszczyznach.

Mobilność studentów 

Wydział dysponuje ponad 60 umowami międzynarodowymi z uniwersyte-
tami, m.in. z takich krajów, jak. Litwa, Szwecja, Niemcy, Francja, Hiszpania, 
Portugalia, Włochy, Chorwacja, Czechy, Węgry, Bułgaria, Turcja. Co roku 
blisko 15 studentów kierunków stosunki międzynarodowe, dziennikar-
stwo i komunikacja społeczna oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, decyduje 
się na stypendium programu Erasmus+ i odbycie semestru zajęć na uczelni 
zagranicznej. 

Znaczące jest, że na przestrzeni lat WPiSM UMK przyciąga coraz większą 
liczbę studentów chcących skorzystać z naszej oferty dydaktycznej przygoto-
wanej dla studentów uczelni zagranicznych. To m.in. dla nich są przygotowane 
w każdym semestrze zajęcia w języku angielskim, na które uczęszczają wraz 
z naszymi studentami stacjonarnymi. Przyjęto zasadę, że w każdym konwer-
satorium w języku obcym są rezerwowane (według zapotrzebowania) miejsca 
dla Erasmusów, aby zapewnić różnorodność na zajęciach. Bez wątpienia sprzyja 
ona wymianie poglądów i uatrakcyjnia wyrażane opinie. Zajęcia w liczbie około 
12–15 grup w każdym semestrze związane są ze sferą politologii, stosunków 
międzynarodowych oraz bezpieczeństwa, ale również filozofii i komunikacji. 
Średnio w roku akademickim WPiSM odwiedza około 30 studentów, głównie 
z takich krajów, jak Francja, Hiszpania, Włochy, Turcja, Bułgaria, Węgry, Chor-
wacja, Niemcy, Litwa.

Mobilność naukowców 

Biuro Programów Międzynarodowych UMK wspiera naszych pracowników 
w wyjazdach dydaktycznych do uczelni partnerskich. Co roku korzysta z tej 
możliwości około 10 osób. Dzięki temu odwiedzają uczelnie, z którymi mamy 
już ugruntowaną współpracę, lub promując wydział, inicjują nowe działania. 
Wyjazdy te najczęściej ukierunkowane są na uniwersytety z krajów bałtyckich, 
bałkańskich lub Hiszpanii, Włoch i Portugalii.
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Zauważalne jest coraz większe zainteresowanie wizytami szkoleniowymi/
dydaktycznymi na WPiSM UMK. W ramach podpisanych umów partnerskich 
co roku około 5–7 naukowców odwiedza nasz wydział w ramach programu 
Erasmus+, dzieląc się wynikami swoich badań na zajęciach ze studentami oraz 
na spotkaniach z kadrą w ramach seminariów tematycznych. 

Projekty międzynarodowe 

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK zacieśnia także 
współpracę międzynarodową przy realizacji grantów i projektów badawczych. 
Zainicjowane kontakty z uczelniami skutkują tworzeniem indywidualnych 
kontaktów oraz udziałem w zespołach badawczych. Dzięki Partnerstwu Strate-
gicznemu została nawiązana współpraca z Universitatea Alexandru Ioan Cuza 
Din Iasi (Rumunia), The Manchester Metropolitan University (Wielka Bryta-
nia), Universidad de La Laguna (Hiszpania) oraz Gottfried Wilhelm Leibniz 
Universitaet Hannover (Niemcy).

Joanna Marszałek-Kawa



170

Internacjonalizacja:�Z�doświadczeń�polskich�ośrodków�politologicznych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

Instytut Nauk Politycznych działa w ramach Wydziału Nauk Społecznych 
UWM w Olsztynie. Internacjonalizacja działalności naukowej i dydaktycz-
nej obejmuje m.in. realizację projektów naukowych i edukacyjnych, wspólne 
badania z zagranicznymi partnerami, wymianę pracowników i studentów. 
Innym przejawem jest organizowanie konferencji i sympozjów międzynaro-
dowych oraz publikacje międzynarodowe. W artykule zostaną przedstawione 
najważniejsze aspekty tej działalności z ostatnich lat 

W zakresie priorytetów geograficznych INP UWM zdecydowanie koncen-
truje się na współpracy międzynarodowej z podmiotami z Obwodu Kalinin-
gradzkiego Federacji Rosyjskiej. Aktywizacji ulega też współpraca z partnerami 
ukraińskimi (Lwów) oraz litewskimi (Kłajpeda i Wilno). 

W ramach współpracy z partnerami zagranicznymi przygotowano i zrea-
lizowano w INP UWM kilka ważnych projektów naukowych i edukacyjnych. 
Było to możliwe dzięki wygranym konkursom, organizowanym przez polskie 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu 
i Porozumienia czy instytucje europejskie.

Zdecydowanie największym osiągnięciem było pozyskanie grantu Close 
neighbours in 21st century – new communication and perception (Bliscy sąsiedzi 
w XXI wieku – nowa komunikacja i postrzeganie) w ramach programu Lithu-
ania-Poland-Russia Cross-Border Cooperation Programme 2007–2013 (okres 
realizacji: 03.2013–12.2014). Partnerem zagranicznym była Katedra Polityki, 
Technologii i Komunikacji Społecznej na Bałtyckim Federalnym Uniwersytecie 
im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie. Głównym celem była analiza rozwoju 
kontaktów społecznych oraz współpracy transgranicznej szczególnie w dziedzi-
nie nauki i edukacji pomiędzy społecznością obszaru przygranicznego Warmii 
i Mazur i obwodu kaliningradzkiego, poprzez analizę trendów i wyzwań pro-
cesu intensyfikacji wzajemnej współpracy pomiędzy instytucjami naukowymi 
regionów, a także promowanie wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie naukowej 
i edukacyjnej. 

Współpraca INP UWM z partnerami z Bałtyckim Uniwersytetem Federal-
nym im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie zinstytucjonalizowała się i rozwijała 
się dzięki uzyskaniu kilku grantów badawczych: Komitetu Badań Naukowych 
pt. Polska wobec obwodu kaliningradzkiego w warunkach przemian europejskiego 
ładu politycznego (lata 2002–2004); Komitetu Badań Naukowych pt. Polska wobec 
obwodu kaliningradzkiego w warunkach przemian europejskiego ładu politycznego 
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(lata 2003–2004) oraz grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Naro-
dowego Centrum Nauki pt. Stan demokracji lokalnej na pograniczu polsko-rosyj-
skim i jego implikacje dla współpracy transgranicznej (2009–2011).

W ramach współpracy z Uniwersytetem w Kaliningradzie pracownicy INP 
UWM brali udział w projekcie badawczym pt. EU 4 YOU, który realizowało 
The EU Centre at the Immanuel Kant Baltic Federal University. Zwieńczeniem 
współpracy przy tym projekcie był udział w międzynarodowej konferencji na-
ukowej Common spaces of Russia and the EU. Current problems and possible 
solutions (Nowogród Wielki, 25–26.05.2012).

Instytut Nauk Politycznych UWM kilkakrotnie składał wraz z partnerami 
z Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im. Immanuela Kanta w Kaliningra-
dzie projekty badawcze do Narodowego Centrum Nauki w ramach Programu 
Harmonia (nie uzyskały one finansowania).

W latach 2011–2012 INP UWM realizował pod auspicjami MSZ projekt 
w ramach mechanizmu wsparcia obywatelskiego i samorządowego wymiaru 
polityki zagranicznej „Małe Projekty Wspólne MSZ i Samorządu” pt. Polska 
polityka wschodnia a współpraca zagraniczna województwa warmińsko-mazur-
skiego. Głównym celem projektu była wymiana doświadczeń między pracow-
nikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
i Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Ol-
sztynie. Miała ona służyć podniesieniu kwalifikacji merytorycznych i wiedzy 
w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej obu stron. Warto 
zaznaczyć, że w projekcie wzięli udział nie tylko naukowcy reprezentujący różne 
dziedziny badawcze, ale także praktycy z Polski i zagranicy zajmujący się współ-
pracą transgraniczną. 

W latach 2014–2016 zespół badawczy INP UWM zrealizował również trzy 
międzynarodowe projekty finansowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego 
Dialogu i Porozumienia.

Od 01.09.2014 do 10.11.2014 r. realizowano projekt pt. Polityka pomnikowa 
w Polsce wobec poradzieckich miejsc pamięci – polski i rosyjski punkt widzenia. 
Projekt skupiał się na zagadnieniach dialogu polsko-rosyjskiego, związanych 
ze stosunkiem Polaków i Rosjan do pomników i innych symbolicznych śladów 
obecności armii radzieckiej w Polsce w latach 1944–1993. 

W okresie od 01.08.2015 do 31.10.2015 r. INP UWM razem z Bałtyckim Uni-
wersytetem Federalnym im. Kanta w Kaliningradzie był zaangażowany w pro-
jekt pt. Polsko-rosyjska wymiana młodzieży 2015, realizowany w ramach grantu 
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przyznanego przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Projekt 
koncentrował się na zagadnieniach dotyczących wymiany punktów widzenia do-
tyczących miejsca II wojny światowej w pamięci Polaków i Rosjan. Zasadniczym 
celem przedsięwzięcia była swoista konfrontacja opinii i spostrzeżeń młodego 
pokolenia Polaków i Rosjan dotyczących zakończenia II wojny światowej.

W okresie od 01.09.2015 do 10.11.2015 r. INP UWM razem z partnerami 
z Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im. Kanta w Kaliningradzie zrealizo-
wał pod auspicjami Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia pro-
jekt pt. Mały ruch graniczny w warunkach kryzysu w relacjach polsko-rosyjskich. 
Ten z kolei ogniskował się na zagadnieniach zbadania skutków funkcjonowania 
małego ruchu granicznego (MRG) na pograniczu polsko-rosyjskim w warun-
kach stale pogarszających się stosunków polsko-rosyjskich. 

Rezultatem części wspomnianych wyżej grantów badawczych są publikacje 
naukowe z partnerami z Kaliningradu. 

W 2014 r. INP UWM uzyskał również grant w ramach Funduszu Stypen-
dialnego i Szkoleniowego EEA Grants and Norway Grants. Podczas jego realiza-
cji pracownicy INP UWM zaczęli kooperację z Instytutem Barensta w Kirkenes 
w Norwegii. Podjęto rozmowy na temat wspólnych analiz komparatystycznych 
prac badawczych w obszarze współpracy transgranicznej z Federacją Rosyjską 
oraz bezpieczeństwa ekologicznego. 

Pracownicy INP UWM, we wrześniu 2016 r., rozpoczęli realizację między-
narodowego projektu badawczego Party Leaders Database. Celem projektu 
jest stworzenie unikalnej bazy danych (party-leaders.eu), wydawanie corocz-
nej publikacji zawierającej dane o przywódcach partyjnych na świecie (Party 
Leaders Yearbook) oraz zbudowanie aktywnej grupy Party Leaders Database 
– Working Group o zasięgu globalnym (początkowo Europa, z wraz ze wzro-
stem ekspertów krajowych Azja, Afryka, Ameryka Płn. i Płd.). Do grudnia 
2016 r. grupa liczy 40 badaczy z Europy i świata oraz stale się powiększa. 

Instytut Nauk Politycznych UWM prowadzi szeroką kooperację z uczelnia-
mi i instytucjami naukowymi z zagranicy zarówno na podstawie oficjalnych 
umów, jak i niesformalizowanych kontaktów. Obejmuje ona współpracę z nie 
tylko podmiotami europejskimi, ale również z reprezentantami innych konty-
nentów. Warto podkreślić, że Instytut w ostatnich latach był inicjatorem podpi-
sania 11 umów o współpracy z partnerami zagranicznymi.

Międzynarodowy wymiar aktywności INP UWM podkreślają także dwie 
cykliczne imprezy naukowe. Przede wszystkim są to konferencje organizowane 
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w ramach „Naukowych Spotkań z Afryką”, zapoczątkowane w 2004 r. (w latach 
2004–2009 jako Dni Afryki). Na trwałe wpisały się już w kalendarz konferencji 
i mają ugruntowaną pozycję w gronie pracowników nauki zainteresowanych 
problematyką afrykanistyczną. Wyniki obrad publikowane są w kolejnych to-
mach wydawanej przez INP serii „Forum Politologiczne”. 

Drugim przedsięwzięciem są polsko-ukraińskie spotkania naukowe, 
które od 2015 r. organizuje Instytut Nauk Politycznych UWM oraz Insty-
tut Humanistyki i Nauk Społecznych Państwowego Uniwersytetu „Po-
litechnika Lwowska” Obradom Forum towarzyszą seminaria, w których 
oprócz naukowców uczestniczą przedstawiciele lokalnych władz. Dotych-
czas zorganizowano dwa spotkania (I Polsko-Ukraińskie Forum Naukowe 
pt. Współczesna Ukraina. Konflikt – transformacja – integracja, Olsztyn 
18–19.12.2015 oraz II Polsko-Ukraińskie Forum Naukowe pt. Integracja 
europejska a tożsamość narodowa: wymiar instytucjonalny oraz wartości, 
Lwów 12–13.05.2016). III Polsko-Ukraińskie Forum Naukowe pt. 25 lat 
traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, 
przyjaznych stosunkach i współpracy – próba bilansu odbędzie się w dniach 
11–12.05.2017 r. w Olsztynie.

W ostatnich kilku latach INP UWM organizował lub współorganizował 
z partnerami zagranicznymi następujące konferencje naukowe: 

 – Vom nationalen zum europäischen Geschichtsbild? Geschichtspolitik 
im Weimarer Dreieck gestern und heute, Fridtjof-Nansen-Akademie 
im Weiterbildungszentrum, Deutschen Polen-Institut, Georg-Eckert 
Institut für internationale Schulbuchforschung, Landeszentrale für 
politische Bildung Rheinland-Pfalz, Verband der Geschichtslehrer 
Deutschlands, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie, Ingelheim, 23–24.05.2014.

 – Polityka pomnikowa w Polsce wobec poradzieckich miejsc pamięci – pol-
ski i rosyjski punkt widzenia, Bałtycki Federalny Uniwersytet. im. Im-
manuela Kanta w Kaliningradzie, Instytut Nauk Politycznych Uniwer-
sytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 14–15.10.2014.

 – History, culture and nature of the Baltic Sea Region, Uniwersytet War-
mińsko-Mazurski w Olsztynie, Baltic Sea Region University Network, 
Olsztyn 23–24.10.2014.

 – Close neighbours in 21st century – new communications and per-
ception, Bałtycki Federalny Uniwersytet. im. Immanuela Kanta 
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w Kaliningradzie, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 27–28.11.2014.

 – Sociocultural, Political, Legal and Economic Aspects of the Internatio-
nal Environment Development, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. 
Iwana Franki, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie, Wydział Teologii Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego w Olsztynie, Lwów 16–17.04.2015.

 – UN millennium development goals: achievements and prospects, Lwow-
ski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Instytut Nauk Poli-
tycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Lwów 
17.09.2015. 

 – Regional Identity: the paradigm of Public Welfare of the Baltic Sea Re-
gion, Faculty of Social Sciences at Klaipeda University, The Baltic Sea 
Region University Network, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Klaipeda 24–25.09.2015.

 – Mały ruch graniczny w warunkach kryzysu w relacjach polsko-rosyj-
skich, Bałtycki Federalny Uniwersytet. im. Immanuela Kanta w Ka-
liningradzie, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 19–20.10.2015.

 – I Polsko-Ukraińskie Forum Naukowe Współczesna Ukraina. Konflikt 
– transformacja – integracja, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Samorząd Województwa War-
mińsko-Mazurskiego, Instytut Humanistyki i Nauk Społecznych Pań-
stwowego Uniwersytetu Politechnika Lwowska, Olsztyn 18–19.12.2015. 

 – Reformy samorządowe na Ukrainie, Sejmik Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie, Samorząd Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego, Instytut Humanistyki i Nauk Społecznych Państwowego 
Uniwersytetu Politechnika Lwowska, Olsztyn 19.12.2015.

 – Procesy migracyjne we współczesnym świecie, Lwowski Uniwersytet Na-
rodowy im. Iwana Franki, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydział Teologii Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Lwów 22.04.2016.

 – Welfare and Security in the 21st Century: Politicisation of the Social Con-
tract, Klaipeda University, Institute of Political Science, University of 
Warmia and Mazury in Olsztyn, Klaipeda 06–07.05.2016.
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 – Mniejszości narodowe i etniczne Ukrainy i Polski, Instytut Humanistyki 
i Nauk Społecznych Państwowego Uniwersytetu Politechnika Lwowska, 
Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Lwów 
12.05.2016. 

 – II Polsko-Ukraińskie Forum Naukowe Integracja europejska a tożsa-
mość narodowa: wymiar instytucjonalny i wartości, Instytut Huma-
nistyki i Nauk Społecznych Państwowego Uniwersytetu Politechnika 
Lwowska, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego w Olsztynie, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego, Lwów 12–13.05.2016.

 – Bezpieczeństwo w warunkach współczesnej transformacji systemu mię-
dzynarodowego: wyzwania i perspektywy, Lwowski Uniwersytet Naro-
dowy im. Iwana Franki, Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Lwów 24.09.2016. 

Ponadto INP UWM współorganizuje z tanzańskim partnerem pierwszą 
konferencję naukową pt. Development in East Africa: Conditioning, Aspects & 
Effects, która odbędzie się 02–04.10.2017 r. w Mkwawa w Tanzanii. 

Studenci i pracownicy INP UWM w ramach program Erasmus+ mają boga-
tą ofertę wyjazdów zagranicznych (w sumie 17 ośrodków akademickich, fina-
lizowana jest umowa z Narodowym Uniwersytetem „Politechnika Lwowska”). 
W ostatnich latach największą popularnością wśród studentów Instytutu cie-
szyły się następujące uczelnie: University of Cyprus (Cypr) Université Catho-
lique de Lille (Francja), Matel Bel University in Banska Bystrica (Słowacja), 
Universidad de Valencia (Hiszpania), Universita degli studi di Firenze (Wło-
chy). Z kolei najwięcej studentów zagranicznych przyjechało do INP UWM 
z Universidad de Valencia (Hiszpania), Université Catholique de Lille (Fran-
cja), Università degli studi di Bari Aldo Moro (Włochy) i Università degli studi 
di Sassari (Włochy). W ostatnich latach najwięcej studentów zagranicznych 
przyjeżdżają z Turcji, gros z nich jest studentami programu Erasmus+ na Wy-
dziale Prawa i Administracji UWM, z którym współpracuje Instytut. 

Dla studentów zagranicznych przybywających w ramach programu Era-
smus+ pracownicy INP UWM przygotowali bogatą ofertę dydaktyczną.

Instytut oferuje też studia w języku angielskim na każdym stopniu kształ-
cenia. Są to: BA in International Relations (specialization: Global and Regional 
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Perspective); MA in International Relations (specialization: Global and Re-
gional Perspective); MA in Political Science (specialization: International Po-
litical and Economic Relations); PhD in Political Science (jedyne takie studia 
na UWM). 

W INP UWM co roku zajęcia dydaktyczne jako visiting professor prowadzi 
dr Wiktor Romanowski z Filii w Kaliningradzie Rosyjskiej Akademii Gospo-
darki Narodowej i Administracji Publicznej. 

Stosunkową nową formą współpracy międzynarodowej są staże naukowe 
zagranicznych badaczy w INP UWM. W marcu–kwietniu 2016 r. taki 2-mie-
sięczny staż naukowy odbyła dr Natalia Minenkowa z Narodowego Uniwersy-
tetu Donieckiego (forma wykładów i seminariów). Staż był realizowany dzięki 
Nagrodzie im. I. Wyhowskiego. 

W 2016 r. INP UWM podjął także kooperację z nowym partnerem z Buł-
garii – Uniwersytetem im. Świętych Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie 
w zakresie wspólnych badań i staży naukowych. Jej pierwszym efektem była 
wizyta w listopadzie 2016 r. w ramach stażu dydaktycznego w Instytucie Nauk 
Politycznych UWM prof. Todora Gałunowa. Kolejnym staż odbył w Instytucie 
prof. Anatoliy Romanyuk z Uniwersytetu Narodowego im. Ivana Franki we 
Lwowie (marzec 2017 r.).

Warto też odnotować, że INP UWM jest także atrakcyjnym miejscem dla 
stypendystów Fundacji Fulbrighta. W ostatnich latach gościł dwóch studentów 
z USA. W roku akademickim 2013/2014 był to Sterling Summerville, absolwent 
Valparaiso University, a w roku akademickim 2014/2015 Monica Cason, absol-
wentka Claremont McKenna College.

Instytut Nauk Politycznych UWM jest członkiem International Political 
Science Association (IPSA) oraz był członkiem European Consortium for Po-
litical Research (ECPR). Pracownicy INP UWM biorą udział w światowych 
kongresach IPSA. Szczególną możliwość szerszego udziału dał XXIV Światowy 
Kongres IPSA w Poznaniu (23–28 lipca 2016 r.), w którym wzięło udział 12 pra-
cowników Instytutu. Pracownicy biorą także udział w corocznych kongresach 
ECPR oraz Central European Political Science Association (CEPSA). 

Marcin Chełminiak
Arkadiusz Żukowski 
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„Internacjonalizacja” jest terminem używanym w szkolnictwie wyższym dla 
określania budowania międzynarodowego potencjału uczelni wyższych, przy 
czym bywa ona rozumiana zarówno w kontekście procesu kształcenia, jak i ba-
dań naukowych. Ta pierwsza kwestia obejmuje głównie obecność studentów 
zagranicznych w Instytucie Nauk Politycznych (INP) oraz wyjazdy polskich 
studentów za granicę, a także wymianę kadry naukowej i włączanie aspektu 
międzynarodowego w programy kształcenia w INP, ta druga natomiast udział 
naukowców INP w projektach badawczych z komponentem międzynarodo-
wym, organizowanie i udział w międzynarodowych konferencjach nauko-
wych, publikowanie w czasopismach o międzynarodowym zasięgu.

Internacjonalizacja służy poprawie jakości kształcenia i badań naukowych, 
a przez to wzrostowi konkurencyjności Instytutu Nauk Politycznych UW, ale 
też całej uczelni zarówno w kraju, jak i w Europie oraz na świecie.

Jeśli chodzi o wymianę studentów, była i jest realizowana w INP w ramach 
kilku programów.

LLP-Erasmus (obecnie Erasmus+) 

Założeniem programu LLP-Erasmus jest mobilność w wymiarze międzyna-
rodowym poprzez tzw. studia cząstkowe odbyte za granicą, które mają wzbo-
gacać kapitał ludzki całej Unii Europejskiej1. W trakcie procesu kształcenia 
student wyjeżdża na jeden lub dwa semestry do uczelni partnerskiej, gdzie 
uczęszcza na zajęcia, składa egzaminy i na koniec otrzymuje wykaz ocen. Naj-
większa korzyść dla studenta polega na tym, że na uczelni macierzystej nie 
jest zobligowany ubiegać się o urlop dziekański, ani też nie musi po powrocie 
„odrabiać” przedmiotów, na które by uczęszczał, gdyby nigdzie nie wyjeżdżał. 
Zaliczone za granicą przedmioty i uzyskane oceny są wprost transponowane 
do macierzystego toku studiów i czas spędzony za granicą jest zaliczony tak 
jak studia odbyte w kraju. W ostatnich latach program LLP-Erasmus pozwala 
również na wyjazdy zagraniczne celem odbycia praktyk zawodowych. Łącz-
nie Instytut Nauk Politycznych UW współpracuje z 70 uczelniami wyższymi 
w ramach programu Erasmus (ma z nimi podpisane umowy, a studenci z INP 
mogą odbyć w nich studia częściowe).

1  P. Paillet, Erasmus: un échange de compétences, „Informations sociales” 2006, no 1, 
s. 135.
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Drugi aspekt programu LLP-Erasmus obejmuje pracowników uczelni, 
w tym zarówno nauczycieli akademickich, jak i personel administracyjny. Tym 
pierwszym Erasmus pozwala na wyjazdy krótkookresowe, tj. do tygodnia, 
celem prowadzenia zajęć. Tym drugim natomiast stwarza możliwości na od-
bycie stażu lub szkolenia w zagranicznej uczelni. Istnieje również możliwość 
ubiegania się o fundusze z programu Erasmus na tzw. programy intensywne, 
np. na organizowanie letnich szkół. LLP-Erasmus jest więc programem typowo 
dydaktycznym, nie zaś badawczym.

Od roku 2010 liczba studentów zainteresowanych Erasmusem spadła do po-
ziomu 40 osób rocznie i na tym poziomie mniej więcej pozostaje, co wiąże się 
najpewniej z postępującymi skutkami światowego kryzysu gospodarczego 
i trudnościami ekonomicznymi młodego pokolenia.

Na stałym poziomie około 50 osób rocznie utrzymuje się z kolei licz-
ba studentów z uczelni partnerskich, którzy podejmują naukę w Insty-
tucie Nauk Politycznych UW. Wśród zagranicznych studentów dominu-
ją osoby z Hiszpanii, Niemiec, a w dalszej kolejności z Europy Środkowej 
i Południowo-Wschodniej. 

Systematycznie zwiększa się natomiast liczba pracowników INP UW wy-
jeżdżających na zagraniczne uczelnie celem prowadzenia zajęć. Co roku z In-
stytutu Nauk Politycznych wyjeżdża kilkunastu wykładowców, głównie do Hi-
szpanii, Turcji, Francji, Holandii, Austrii, Czech, Niemiec i Rumunii. Do Insty-
tutu Nauk Politycznych przyjeżdża też około 10 zagranicznych wykładowców, 
w tym głównie z Francji, Hiszpanii, Czech i Holandii, ale również z Turcji i Mal-
ty. Obecnie to liczba kilkunastu „wyjazdów” rocznie. Według zasad Erasmusa, 
mobilności wykładowców mogą się odbywać w celu prowadzenia zajęć i mają 
charakter krótkoterminowy, najczęściej kilkudniowy.

Równolegle z rozwojem programu Erasmus tworzyły się zręby tzw. procesu 
bolońskiego2. Nazwa procesu bierze się od dokumentu podpisanego w Bolonii 
w czerwcu 1999 r. w Bolonii przez przedstawicieli 29 krajów. Proces boloński 
jest w pewien sposób następstwem doświadczeń wypływających ze współpracy 

2  J.-É. Charlier, S. Croché, Le processus de Bologne, ses acteurs et leurs complices, „Édu-
cation et société” 2003, no 2, s. 13. Zob. Б. Жданюк, Мобильность студентов 
и преподавателей в измерении Болонского процесса: опыт Варшавского 
Университета, Болонский образовательный процесс: теория, опыт, проблемы 
и перспективы, Издательство Российского государственного социального 
университета, Моskwa 2011, s. 60–61.
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w ramach programu Erasmus. Proces boloński ma na celu harmonizację proce-
su kształcenia. Służyć mają temu działania w trzech zasadniczych kierunkach. 
Po pierwsze studia powinny dzielić się na zazwyczaj trzyletnie licencjackie, 
dwuletnie magisterskie i trzy- lub czteroletnie doktoranckie. Po wtóre, porów-
nywalności studiów, przedmiotów i stopnia nakładu pracy studenta służyć ma 
tzw. Europejski System Transferu Punktów, szerzej znany pod angielskim skró-
tem ECTS (European Credit Transfer System)3. Wreszcie, po trzecie, uczelnie 
zobowiązane zostały do wystawiania tzw. suplementu do dyplomu, w którym 
opisany jest proces kształcenia wraz z nazwami zaliczonych przedmiotów i uzy-
skanymi ocenami.

Kilku wykładowców INP UW wyjeżdżało także w ciągu ostatnich kilku lat 
za granicę w ramach Mechanizmów Finansowych EOG oraz Mechanizmu fi-
nansowego szwajcarskiego (SCIEX).

Master’s Degree Studies in Political Science 

Ponadto, Instytut rozwinął ofertę dydaktyczną realizowaną w języku angiel-
skim przez zorganizowanie od roku akademickiego 2009/2010 pełnych dwu-
letnich studiów anglojęzycznych drugiego stopnia na kierunku politologia 
(od roku akademickiego 2012/2013 są to studia stacjonarne) skierowanych 
zarówno do polskich, jak i zagranicznych absolwentów studiów licencjackich 
lub magisterskich (z możliwością udziału w niektórych zajęciach studentów 
programu Erasmus i innych programów stypendialnych oraz studentów stu-
diów w języku polskim).

Regularnie udoskonalany, autorski program studiów zawiera ponad 
20 przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych, z naciskiem położonym 
na problematykę UE i region Europy Środkowo-Wschodniej, co nadaje studiom 
silny profil studiów regionalnych. Studia te umożliwiają pogłębianie wiedzy, 
umiejętności i kompetencji społecznych poprzez oferowanie zajęć zarówno te-
oretycznych, jak i praktycznych (np. Political Communication, Art of Nego-
tiation) realizowanych w różnorodnych formach. Wśród nich wyróżniają się 
konwersatoria, które umożliwiają dyskusję i przedstawianie różnych punktów 
widzenia na to samo zagadnienie przez studentów wywodzących się z różnych 
państw i kręgów kulturowych, co stanowi niewątpliwy atut studiów. Oferta 

3  M. Harfi, C. Mathieu, Mobilité internationale et attractivité des étudiants et des 
chercheurs, „Horizons stratégiques” 2006, no 1, s. 36.
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programu studiów anglojęzycznych jest wzbogacana przez wiele dodatkowych 
zajęć, m.in. wykładów profesorów goszczących, seminariów i konferencji orga-
nizowanych w INP i poza nim oraz wizyt w podstawowych instytucjach pol-
skiego systemu politycznego (np. w Sejmie).

W ramach studiów anglojęzycznych w INP studiują zarówno Polacy, jak 
i cudzoziemcy. Wśród nich są stypendyści Rządu RP oraz stypendyści licznych 
programów unijnych (Erasmus Mundus) i regionalnych (Międzynarodowy 
Fundusz Wyszehradzki, stypendium Rady Państw Morza Bałtyckiego). Do czę-
ści zajęć zapraszani byli wykładowcy z Niemiec (Jens Boysen, Niemiecki Insty-
tut Historyczny), USA (Clifford Bates, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW) 
i Chin (Wei Lichun, CEE Research Center, Jilin). O wysokim poziomie stu-
dentów świadczy fakt, że w drugim roku funkcjonowania studiów (2010/2011) 
studentka z Japonii, Anna Sugiyama, otrzymała nagrodę dla najlepszego stu-
denta zagranicznego w Polsce (kategoria studia magisterskie) w ramach kon-
kursu InterSTUDENT Fundacji Perspektywy. Uczestnictwo studentów z róż-
nych państw nie tylko wzbogaca dyskusje w czasie zajęć, ale również pomaga 
rozwijać proces internacjonalizacji – bezpośrednio oraz pośrednio – poprzez 
stanowienie podstawy do organizowania innych programów studiów w Insty-
tucie Nauk Politycznych, np. podwójnego dyplomu – dzięki skali zajęć w języku 
angielskim oferowanych w ramach tego programu.

Podwójny Dyplom Magisterski UW i Uniwersytetu w Konstancji 

Podwójny Dyplom Magisterski Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu 
w Konstancji to program podwójnego dyplomu magisterskiego. Program trwa 
cztery semestry, z których dwa semestry realizowane są w Warszawie i dwa 
w Konstancji. Umożliwiają studiującym indywidualny dobór specjalizacji w jed-
nym z dwóch bloków tematycznych: stosunki międzynarodowe i integracja euro-
pejska oraz administracja publiczna i polityka porównawcza. Program ma cha-
rakter interdyscyplinarny: daje możliwość włączenia w program studiów, obok 
przedmiotów z zakresu politologii, również zajęcia z dziedzin pokrewnych.

Współpraca z Narodowym Uniwersytetem Kształcenia 
Niestacjonarnego 

Współpraca z Narodowym Uniwersytetem Kształcenia Niestacjonarnego 
(UNED) dotyczy implementacji metodologii z zakresu kształcenia „onli-
ne” na studiach zaocznych I i II stopnia. Narodowy Uniwersytet Kształcenia 
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Niestacjonarnego (UNED) jest wysoko cenioną jednostką naukową w hi-
szpańskim systemie szkolnictwa wyższego. Jest to jedyny uniwersytet spośród 
wszystkich uczelni wyższych, zarówno prywatnych, jak i publicznych, który 
realizuje ofertę dydaktyczną w trybie eksternistycznym lub częściowo eks-
ternistycznym. Prawie czterdziestoletnia działalność uniwersytetu pozwoliła 
na wypracowanie bardzo rozwiniętej i kompleksowej metodyki w zakresie na-
uczania eksternistycznego i częściowo eksternistycznego. Oferta dydaktyczna 
jest kierowana nie tylko do studentów hiszpańskich, lecz obejmuje także kon-
tynent Ameryki Południowej.

Współpraca z ośrodkami naukowymi z państw Azji Centralnej 

Współpraca z ośrodkami naukowymi z państw Azji Centralnej – w ramach pro-
jektów badawczych oraz tworzenia sieci współpracy międzyuczelnianej (m.in. 
współpraca w obszarze przygotowań projektu TEMPUS); wymiana doświadczeń 
w obszarze transformacji ustrojowej, służąca jako baza naukowa dla treści przed-
miotów o tematyce związanej z przemianami ustrojowymi w tym regionie.

Współpraca z Uniwersytetem w Tybindze 

Głównym celem współpracy z Uniwersytetem w Tybindze są wizyty profe-
sorów niemieckich w INP (m.in. prof. Gerda Meyera, doktora honoris causa 
UW), a także wymiana opinii i pomysłów badawczych oraz związanych z dy-
daktyką (m.in. w zakresie treści poszczególnych przedmiotów).

Współpraca z Instytutem Nauk Politycznych Narodowego Uniwersytetu 
w Iwano-Frankiwsku 

Obie jednostki od dawna współpracują przy organizacji szkół letnich. INP, 
wzorując się na działającym już programie Podwójnego Dyplomu Magister-
skiego UW i Uniwersytetu w Konstancji, jest w trakcie uruchamiania ana-
logicznego programu z Narodowym Uniwersytetem im. Wasyla Stefanyka 
w Iwano-Frankiwsku – Instytutem Nauk Politycznych.

Podwójny Dyplom Magisterski UW i Uniwersytetu Autonoma 
w Madrycie 

Instytut, wzorując się na działającym już programie Podwójnego Dyplomu 
Magisterskiego UW i Uniwersytetu w Konstancji, jest w trakcie uruchamiania 
analogicznego programu z Uniwersytetem Autonoma w Madrycie. Instytut 
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Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Autono-
ma w Madrycie jest najwyższej punktowanym ośrodkiem politologicznych 
w Hiszpanii.

Istotne znaczenie dla internacjonalizacji ma również fakt, iż program 
kształcenia na kierunku politologia w INP był opiniowany przez zagranicz-
ne uniwersytety (Uniwersytet w Konstancji oraz Uniwersytet Michała Romera 
w Wilnie).

Instytut Nauk Politycznych realizuje zajęcia w językach obcych na kierun-
ku politologia zarówno w ramach puli przedmiotów oferowanych dla studen-
tów zza granicy, przebywających w Polsce dzięki europejskiemu programowi 
wymiany studentów Erasmus+, jak i w ramach studiów anglojęzycznych oraz 
konwersatoriów językowych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjo-
narnych. Do oferty dydaktycznej INP wprowadzono zajęcia w językach obcych, 
w tym zwłaszcza po angielsku, tym samym oferta zajęć w językach obcych za-
częła systematycznie wzrastać i osiągnęła poziom około 200 godzin lekcyjnych 
w ciągu roku akademickiego.

Przy opracowywaniu swojej oferty dydaktycznej dyrekcja Instytutu Nauk 
Politycznych UW wykazywała troskę o komplementarność prowadzonych 
przedmiotów zarówno co do tematyki, jak i profilu prowadzącego zajęcia. Dla-
tego właśnie, oprócz przede wszystkim pracowników INP, zapraszani są wykła-
dowcy spoza Instytutu, jak też przedstawiciele administracji państwowej czy 
wreszcie wykładowcy zagraniczni. Dla przykładu, od wielu lat bardzo dużym 
zainteresowaniem cieszą się konwersatoria poświęcone tematyce bliskowschod-
niej („The Middle Eastern Scene”) prowadzone przez prof. Janusza Daneckiego. 
Problematyce myśli politycznej poświęcone są zajęcia prof. Stanisława Filipo-
wicza, czł. koresp. PAN: „Liberalism and the Challenges of Late Modernity”. 
Nowym płaszczyznom badawczym w nauce o polityce poświęcony jest przed-
miot prof. Agnieszki Rothert: „Networks in Politics”. Dużym zainteresowaniem 
cieszą się zajęcia po angielsku pracowników INP: dr Agnieszki Bejmy, dr Renaty 
Mieńkowskiej-Norkiene, dr Małgorzaty Kaczorowskiej.

Instytut Nauk Politycznych UW corocznie organizował także szkoły letnie 
dla młodzieży z Niemiec i Ukrainy, finansowane ze środków Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych na polską dyplomację publiczną oraz pomoc rozwojową.

Jeśli chodzi o udział pracowników INP w programach badawczych z kom-
ponentem międzynarodowym, corocznie kilku pracowników INP bierze udział 
w takich badaniach, trzykrotnie od 2011 r. zostały przez kadrę INP pozyskane 
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tzw. granty na przygotowanie wniosków o dofinansowanie z 7. Programu Ra-
mowego, a następnie programu Horizon 2020.

Kadra INP systematycznie publikuje w czasopismach o zasięgu między-
narodowym (kilkadziesiąt w skali roku), a także wydaje książki i numery 
specjalne czasopism („Studia Politologiczne”, „e-Politikon”) w języku angiel-
skim, np. specjalny numer „Studiów Politologicznych” poświęcony rządzeniu 
transnarodowemu.

Każdego roku kilkudziesięciu pracowników INP wyjeżdża za granicę 
na międzynarodowe konferencje, gdzie prezentuje wystąpienia, corocznie or-
ganizowanych jest także 4–5 międzynarodowych konferencji w ramach INP. 
W 2015 r. właśnie INP zorganizował największe w Europie wydarzenie o cha-
rakterze konferencyjnym w ramach nauk politycznych – Wspólne Sesje Euro-
pejskiego Konsorcjum Badań Politycznych (ECPR). Jest to najbardziej presti-
żowa międzynarodowa aktywność konferencyjna – wzięło w niej udział ponad 
500 uczestników z całego świata – najwybitniejszych badaczy z zakresu nauk 
społecznych. Wspólne Sesje Europejskiego Konsorcjum Badań Politycznych 
w INP były pierwszymi, jakie odbyły się w Europie Środkowej i Wschodniej, 
choć mają już ponad czterdziestoletnią tradycję.

Ewa Marciniak
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Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Instytut Politologii UKSW działa od roku 1999. Historia Instytutu i kierunku 
studiów politologia sięga jednak specjalizacji, która w okresie istnienia Aka-
demii Teologii Katolickiej występowała pod różnymi nazwami. Najpierw była 
to katolicka nauka społeczna (1982), potem chrześcijańskie nauki społeczne 
(1991), następnie politologia i nauki społeczne (1993), a w końcu – politolo-
gia (1999). Instytut Politologii UKSW od chwili swego powstania funkcjonuje 
w ramach Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych (wespół z Instytutem 
Socjologii, Instytutem Nauk Historycznych, Instytutem Historii Sztuki i In-
stytutem Archeologii). 

Współpraca z zagranicznymi ośrodkami akademickimi 

W początkowym okresie swej działalności Instytut Politologii prowadził dzięki 
wsparciu Fundacji Konrada Adenauera ożywioną współpracę naukową głównie 
z przedstawicielami niemieckich ośrodków akademickich. Owocem tejże współ-
pracy były publikacje zagraniczne pracowników Instytutu Politologii oraz or-
ganizowane wspólnie z niemieckimi partnerami konferencje międzynarodowe. 
Do partnerskich ośrodków niemieckich zaliczyć należy w pierwszej kolejności: 
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Katholischen Universität 
Eichstätt-Ingolstadt, Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Universität 
Trier, Universität Heidelberg, Johannes Gutenberg-Universität Mainz. W póź-
niejszym okresie wraz z rozwojem kadrowym i organizacyjnym Instytutu Poli-
tologii nawiązano współpracę z innymi uniwersytetami w Europie Zachodniej 
i Środkowo-Wschodniej. W pierwszym przypadku były to m.in. następujące 
uczelnie: Technische Universität Dresden, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
(Niemcy); Papieski Uniwersytet Laterański w Rzymie (Włochy), National Uni-
versity of Ireland, Maynooth (Irlandia); Wyndham Place Charlemagne Trust, 
Sarum College, Salisbury; James Madison Trust at Sarum College; Surrey Uni-
versity; University of London; Oxford University (Wielka Brytania). 

Instytut Politologii UKSW prowadzi współpracę naukowo-badawczą i dy-
daktyczną z następującymi uczelniami z Europy Środkowo-Wschodniej: Uni-
wersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Uniwersytet Katolicki w Rużomber-
ku, Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, Słowacka Akademia Nauk 
(Słowacja), Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet T.G. Masaryka w Brnie, 
Uniwersytet Śląski w Opawie, Uniwersytet w Czeskich Budziejowicach, Uni-
wersytet Palackiego w Ołomuńcu (Republika Czeska), Uniwersytet Stefana 



185

Uniwersytet�Kardynała�Stefana�Wyszyńskiego�w�Warszawie

Wielkiego w Suczawie, Uniwersytet Zachodni w Timiszoarze, Uniwersytet 
Bukareszteński, Uniwersytet Babes-Bolyai w Klużu (Rumunia), Katolicki Uni-
wersytet Pétera Pázmánya, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Budapesti 
Corvinus Egyetem (Węgry), Uniwersytet w Lubljanie (Słowenia), Uniwersytet 
Wiedeński (Austria), Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie (Ukraina), 
Uniwersytet im. św. Klemensa z Ochrydy w Sofii (Bułgaria), Uniwersytet Świę-
tych Cyryla i Metodego w Skopje (Macedonia), Uniwersytet Belgradzki (Serbia), 
Санкт-Петербургский Государственный Университет (Rosja). Instytucjo-
nalną podstawę dla współpracy z wyżej wymienionymi ośrodkami akademi-
ckimi tworzą umowy bilateralne i multilateralne zawarte w ramach programu 
Erasmus oraz CEEPUS (Central European Exchange Program for University 
Studies). Z pozaeuropejskich ośrodków akademickich, z którymi Instytut Poli-
tologii UKSW nawiązał i prowadzi współpracę naukową, wskazać można m.in.: 
Columbia University, New York; Georgetown University, Washington; Univer-
sity of California Los Angeles; University of North Carolina.

Umiędzynarodowienie kadry 

Kadrę naukowo-dydaktyczną Instytutu Politologii UKSW tworzą pracow-
nicy, których część swoje stopnie naukowe oraz doświadczenie w zakre-
sie badań i dydaktyki zdobywała na zagranicznych uniwersytetach. Są to: 
prof. Anna Peck (wieloletni pracownik naukowy University of North Caro-
lina); dr Benjamin Stanley (doktorat na University of Essex); dr Anna Jaroń, 
dr Katarzyna Grzybowska-Walecka (doktoraty na European University Insti-
tute); prof. Klaus Ziemer (wieloletni pracownik naukowy Universität Trier); 
prof. Paul Dembinski (Universität Fribourg); dr Katarzyna Grzybowska-Wa-
lecka (Visiting Scholar w Saint Antony’s College Uniwersytet w Oxfordzie, 
roczny pobyt). 

Międzynarodowe stowarzyszenia naukowe 

Pracownicy Instytutu Politologii należą do następujących międzynarodowych 
i zagranicznych stowarzyszeń naukowych: British Association for Slavonic and 
East European Studies; Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde; Deutsche 
Gesellschaft für Politikwissenschaft; Deutsche Vereinigung für Politische Wis-
senschaft; European Association for Population Studies; European Society for 
Research in Ethics „Societas Ethica”; European Society of Catholic Theology; 
Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft; International Union for 
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the Scientific Study of Population; International Council of Global Bioethics; 
International Political Science Association; Population Association of Ame-
rica; Public Awareness Education Program of the Sciences and Humanities 
– Technology and Global Bioethics; Südosteuropa-Gesellschaft; The American 
Maritain Association; Vereinigung für katholische Sozialethik in Mitteleuro-
pa; Vereinigung zur Förderung der Katholischen Sozialethik in Mittel- und 
Südosteuropa; Wissenschaftliche Vereinigung zur Förderung der Christlichen 
Gesellschaftslehre „Ordo socialis“.

Zagraniczne wykłady i staże naukowe 

Pracownicy Instytutu Politologii biorą aktywny udział w programach wymia-
ny kadry akademickiej. W ostatnich kilkunastu latach, zwłaszcza w ramach 
programu Erasmus oraz CEEPUS staże naukowe w ośrodkach akademickich 
na Słowacji, Ukrainie, w Republice Czeskiej, Austrii, Rumunii, Słowenii, 
Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji i Stanach Zjednoczonych Ameryki od-
była ponad połowa obecnej kadry naukowej.

Umiędzynarodowienie dydaktyki 

Instytut Politologii UKSW oferuje szeroki wachlarz zajęć dydaktycznych w języku 
angielskim przeznaczonych zarówno dla studentów programu Erasmus i CEE-
PUS, jak również dla studentów rodzimego ośrodka pochodzących z różnych wy-
działów. Są to m.in. takie zajęcia dydaktyczne jak np.: Europeans and their beliefs. 
Introduction to public opinion analysis; Minority politics in post-Communist sta-
tes; The European Union integration policy for Muslim immigrants; Democrati-
zation and Democracy Promotion; European Union in the International Affairs; 
European Parliament – legal base and practice; Ethnic minority politics in EU 
member states; Member states in the EU. Analysis of the current situation; Elec-
tions in Germany; Immigration policy of the European Union; Stability and su-
stainability of the European Project; Politics of Russia and Eastern Europe.

Umiędzynarodowienie badań naukowych 

Część badań naukowych prowadzonych w Instytucie Politologii podejmowa-
nych jest w kooperacji z partnerami zagranicznymi. Przykładem ostatnich 
międzynarodowych projektów badawczych są następujące przedsięwzięcia: 
(1) Caritas Variety Parameters Inventory – międzynarodowy projekt realizowa-
ny przez konsorcjum złożone z następujących podmiotów: Instytut Politologii 
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UKSW, Uniwersytet im. Palackiego w Ołomuńcu (Czechy), Ferenc Gaal Fői-
skola w Szeged, Veszprémi Ersek Hittudományi Főiskola (Węgry), Uniwer-
sytet w Czeskich Budziejowicach, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego 
(2016); (2) Zmagania o pojednanie. Wzajemne oddziaływania religii i polityki 
w relacjach polsko-niemieckich w latach 1945–2010; projekt Instytutu Polito-
logii UKSW i Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (Moguncja, RFN; 
2014–2016); (3) Stan wiedzy i postaw młodzieży wobec totalitaryzmu; projekt 
finansowany przez Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność z pienię-
dzy pochodzących z Grantu Wyszehradzkiego oraz z funduszy Pełnomocnika 
Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów w Niemczech (2015–2017); (4) Polacy 
bukowińscy a rumuńska polityka etniczna po 1989 roku w kontekście rozwoju 
życia społeczno-politycznego członków polskiej diaspory (współpraca naukowa 
z Uniwersytetem Stefana Wielkiego w Suczawie, 2016–2017).

Piotr Burgoński
Andrzej Rudowski

Radosław Zenderowski
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Uniwersytet Wrocławski

Umiędzynarodowienie oferty dydaktycznej oraz doświadczeń naukowych 
stanowi jeden ze strategicznych celów Instytutu Politologii. W ramach reali-
zacji tego zamierzenia Instytut Politologii systematycznie podejmuje działania 
na rzecz:

 – rozszerzenia oferty edukacyjnej w języku angielskim oraz budowania 
międzynarodowych programów magisterskich,

 – umożliwienia studentom oraz kadrze naukowo-dydaktycznej korzysta-
nia z programów mobilności,

 – regularnego organizowania konferencji międzynarodowych, wykła-
dów z udziałem visiting professors, szkoły letniej Summer School on De-
mocracy,

 – wspierania międzynarodowych przedsięwzięć badawczych, wydaw-
niczych oraz w ramach członkostwa w międzynarodowych towarzy-
stwach politologicznych (The European Consortium for Political Re-
search, Central and European Political Science Association).

Oferta dydaktyczna w języku angielskim 

Studia licencjackie w języku angielskim zostały uruchomione w Instytucie Poli-
tologii w 2013 r. Program studiów składa się z sześciu semestrów. Jeden z seme-
strów studiów przeznaczony jest na wyjazdy w ramach programów Erasmus, 
ISEP oraz CEEPUS. Każdy student w czasie studiów licencjackich ma możli-
wość poszerzenia swoich kompetencji w ramach praktyk oferowanych przez In-
stytut Politologii we współpracy z instytucjami partnerskimi. Istnieje również 
możliwość uzyskania grantu na odbycie 5-miesięcznego stażu w zagranicznej 
organizacji lub firmie. Wsparciem tego typu są objęci zarówno studenci, jak 
i absolwenci. Dotyczy to nie tylko studentów a Instytut Politologii stara się dbać 
nie tylko o swoich studentów (roku następującym po ukończeniu studiów).

W ramach studiów licencjackich w języku angielskim oferowane są cztery 
specjalności:

 – Global Security,
 – Media and Politics,
 – Europe in the World,
 – Comparative Politics.
Program licencjacki nie był pierwszym uruchomionym w języku angiel-

skim przez Instytutu Politologii – w 2008 r. powołano studia na poziomie 
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magisterskim. Od 1 października roku akademickiego 2014/2015 studenci In-
stytutu Politologii mogą wybierać spośród pięciu specjalności:

 – Central and East European Studies,
 – Public Policy,
 – Political Communication,
 – Public Administration,
 – Democracy and Development in Europe and Caucasus.
Innowacyjność tej oferty wynika nie tylko z faktu, iż językiem wykładowym 

jest angielski, ale również dlatego, że w nieco odmienny sposób są podejmowa-
ne problemy, proponowane studentom politologii w języku polskim.

Specjalizacja Central and East European Studies wykorzystuje dorobek 
wrocławskiej szkoły systemów politycznych do prezentacji problematyki wpi-
sanej w kontekst regionalny – Europy Środkowej i Wschodniej. Dyskusja wy-
korzystująca tradycyjne kategorie politologiczne zyskuje dodatkową dynamikę 
dzięki włączeniu kolejnych przypadków – pojedynczych systemów politycznych 
z obszaru byłego Związku Radzieckiego, ale również poprzez udział w tym pro-
gramie studentów z różnych krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Specjalizacja Public Policy została natomiast zaprojektowana tak, by, z jed-
nej strony korzystać z doświadczeń politologów w badaniach nad administra-
cją publiczną, a z drugiej strony, żeby ukazać funkcjonowanie współczesnych 
instytucji publicznych przez pryzmat procesów, które uruchamiają, oraz pro-
gramów, jakie usiłują wdrożyć. Utworzenie tej specjalności stanowi zarazem 
odpowiedź na uwzględnienie polityki publicznej wśród dyscyplin naukowych 
w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 08.08.2012 r. 

Specjalizacja Political Communication zrodziła się na bazie szerokiego 
dorobku wrocławskich politologów w zakresie marketingu politycznego oraz 
badań nad komunikowaniem. Połączenie tych wysiłków, a zarazem wsparcie 
komunikologów stwarza studentom możliwość innego spojrzenia na problema-
tykę komunikowania w przestrzeni publicznej niż oferowane w ramach specja-
lizacji na studiach w języku polskim. 

Specjalności Public Administration oraz Democracy and Development in 
Europe and Caucasus są prowadzenie przez Uniwersytet Wrocławski w ramach 
wspólnego programu z Gruzińskim Instytutem Spraw Zagranicznych (GIPA) 
w Tbilisi. Dzięki tej współpracy studenci studiów II stopnia Instytutu Politolo-
gii UWr., Wydziału Prawa i Polityki oraz Wydziału Administracji GIPA mogą 
uzyskać dwa dyplomy.
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Zajęcia prowadzone w języku angielskim są również dostępne dla studen-
tów przebywających w Instytucie Politologii w ramach programów wymiany 
studenckiej. Instytut Politologii jest odwiedzany rocznie przez około 60 studen-
tów pochodzących z niemal wszystkich krajów uczestniczących w programie 
Erasmus+, a ponadto przez kilkunastu studentów z programu ISEP, CEEPUS 
i umów bilateralnych, jakie Uniwersytet Wrocławski zawarł z uczelniami ame-
rykańskimi, francuskimi, ukraińskimi oraz kazachskimi.

Instytut Politologii gości również stypendystów Programu Lane’a Kirklan-
da, uczestniczących w życiu akademickim i naukowym uniwersytetu dzięki 
wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Korzyści z powodu umiędzynarodowienia Instytutu Politologii czerpią rów-
nież studenci-Polacy, dla których współpraca w środowisku międzynarodowym 
staje się nieodłącznym elementem realizacji przedsięwzięć badawczych oraz po-
konywania kolejnych etapów w karierze akademickiej. 

W lutym 2017 r. Rada Instytutu Politologii dostrzegła potrzebę uruchomie-
nia studiów doktoranckich w języku angielskim (PhD Programme in Political 
Science). Możliwość tę Instytut zawdzięcza uprawnieniom do nadawania stop-
nia doktora. Utworzenie studiów doktoranckich w języku angielskim będzie 
istotnym uzupełnieniem trwającego już procesu umiędzynarodowienia. 

Realizowane dzięki nowo utworzonemu programowi studiów doktoran-
ckich w języku angielskim umiędzynarodowienie doktorantów w Instytucie 
działać będzie również jako zachęta do podejmowania przez doktorantów z Pol-
ski aktywności naukowej w skali międzynarodowej. Przyniesie to wymierne 
korzyści w postaci zwiększenia liczby publikacji zagranicznych, nawiązania 
nowych kontaktów naukowych i większej możliwości pozyskiwania środków 
na badania własne w ramach międzynarodowych konkursów. 

W sytuacji kurczenia się liczby absolwentów skłonnych do podjęcia studiów 
III stopnia w języku polskim brak programu doktoranckiego umożliwiającego 
kontynuację kształcenia w języku angielskim powoduje odpływ zdolnych kan-
dydatów spoza Polski do innych ośrodków naukowych w kraju i zagranicą.

Mobilność międzynarodowa studentów oraz nauczycieli 
akademickich 

W ramach programu Erasmus+ studenci Instytutu Politologii mogą odby-
wać część studiów w jednym z ponad 60 ośrodków akademickich w Euro-
pie, z którymi Instytut Politologii zawarł umowy bilateralne. Porozumienia 
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te stwarzają również pracownikom Instytutu Politologii możliwość przepro-
wadzenia wykładów w instytucjach partnerskich. W każdym roku akade-
mickim z Instytutu Politologii wyjeżdża kilkunastu studentów oraz kilku-
nastu pracowników w ramach programu Erasmus+. W jego ramach Insty-
tut Politologii odwiedzany jest przez około 60 studentów i kilku/kilkunastu 
pracowników naukowych w każdym roku akademickim. Instytut Politologii 
w 2017 r. dysponuje umowami w ramach programu Erasmus+ z ponad 60 uni-
wersytetami m.in. z takich państw, jak Niemcy Francja, Włochy, Hiszpania, 
Portugalia Turcja, Norwegia, Belgia, Węgry, Bułgaria, Macedonia, Łotwa, 
Rumunia: 

Instytut Politologii jest również partnerem w dwóch sieciach w ramach pro-
gramu CEEPUS: „International CEEPUS Network of Administration, Econo-
mics and Organizational Sciences”oraz „Ethics and Politics in the European 
Context”.

Inna działania o charakterze naukowo-dydaktycznym 

Instytut Politologii, podejmując wysiłki na rzecz uzyskania statusu jednostki 
rozpoznawanej i cenionej nie tylko w Polsce, ale i za granicą, organizuje kilku-
krotnie w każdym roku akademickim wykłady pracowników naukowych afi-
liowanych w zagranicznych ośrodkach politologicznych. Tym samym studenci 
oraz pracownicy Instytutu Politologii mają możliwość włączenia się w dyskurs 
politologiczny w wymiarze międzynarodowym.

Instytut Politologii jest organizatorem konferencji międzynarodowych. Cy-
klicznie organizowana jest również międzynarodowa konferencja dla studen-
tów i doktorantów Politics and Society in Central and Eastern Europe. 

Wśród międzynarodowych przedsięwzięć o charakterze dydaktycznym 
warto wymienić również Summer School on Democracy organizowaną we 
współpracy z zagranicznymi partnerami od 2013 r. 

Działalność naukowa, wydawnicza oraz aktywność 
w międzynarodowych stowarzyszeniach politologicznych 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni są zaangażowani w przedsięwzięcia ba-
dawcze, podejmowane wspólnie z zagranicznymi partnerami. Przedsięwzięcia 
te są realizowane i finansowane w ramach działalności statutowej Instytutu 
Politologii oraz dzięki finansowaniu z rozmaitych źródeł zewnętrznych (m.in. 
Fundusz Wyszehradzki). 
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Odnosząc się do działalności wydawniczej, warto wspomnieć, iż Instytut 
Politologii jest wydawcą „Polish Political Science Review. Polski Przegląd Po-
litologiczny” (PPSR). Czasopismo to jest wydawane w języku angielskim dwa 
razy w roku w postaci elektronicznej. Wszystkie numery są dostępne nieod-
płatnie, dzięki czemu publikowane artykuły trafiają do szerokiego grona od-
biorców. Wszystkie artykuły są recenzowane zgodnie z zasadami double-blind 
peer review. Czasopismo może poszczycić się międzynarodową Radą Redak-
cyjną, w skład której wchodzą wybitni politolodzy z wiodących uniwersytetów 
europejskich.

Instytut Politologii jest członkiem instytucjonalnym prestiżowego The Eu-
ropean Consortium for Political Research (ECPR). Pracownicy naukowi In-
stytutu Politologii są również aktywni w ramach Central European Political 
Science Association (CEPSA). 

Instytut Politologii został doceniony przez CEPSA i w we wrześniu 2017 r. 
zorganizuje doroczną konferencję stowarzyszenia. 

Piotr Sula


