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na sieć. Oka za ło się bo wiem, że si łą ko or dy na to -
rów pro jek tów, któ rzy ma ją sze ro kie re la cje z in -
ny mi i na ich ba zie two rzą pro jek ty, są ich kom -
pe ten cje spo łecz ne ro zu mia ne ja ko m.in. 
ko mu ni ka tyw ność, umie jęt ność na wią zy wa nia 
i pod trzy my wa nia kon tak tów, two rze nia roz le -
głych sie ci współ pra cy. W ich przy pad ku pan de -
mia mia ła nie wiel ki wpływ na pro wa dzo ne pro -
jek ty, co wię cej: na przy kła dzie tych pro jek tów 
moż na wnio sko wać, że pro gram Era smus+ mo -
że być an ti do tum na do ty ka ją ce świat kry zy sy.  

 
– Sie ci ma ją moc… 
– Wła śnie. Do cho dzi my do te go sa me go, co kil -

ka dzie siąt lat te mu od krył sek tor pry wat ny. To 
tam się oka za ło, że fir my dzia ła ją ce we dług za sa -
dy roz pro szo nych sie ci, w któ rych po szcze gól ni 
part ne rzy uzu peł nia ją się swo imi kom pe ten cja mi 
i do świad cze nia mi, ma ją prze wa gę na kon ku ren -
cyj nym ryn ku nad fir ma mi funk cjo nu ją cy mi 
w spo sób hie rar chicz ny i scen tra li zo wa ny. 

 
– Wra ca jąc do pro gra mu Era smus+. Czy 

nie jest tak, że prze trwa ły pro jek ty two -
rzo ne przez naj lep szych ko or dy na to rów, 
któ rym nie trud no jest, z ra cji ich me ry to -
rycz nej wie dzy czy do świad cze nia, zna leźć 
part ne rów do współ pra cy? 

– Bar dzo do kład nie ba da łem kom pe ten cje li -
de rów pro jek tów i mo gę z ca łą pew no ścią 
stwier dzić, że wszy scy mie li bar dzo po dob ne 
kom pe ten cje cy fro we, ko gni tyw ne, za rząd -
cze… Na to miast róż ni ło ich za an ga żo wa nie. 
Prze trwa li naj moc niej za an ga żo wa ni, ci, któ rzy 
po tra fią pod trzy my wać re la cje i opie rać współ -
pra cę na sze ro kiej sie ci kon tak tów. 

– Jak we dług Pa na bę dzie się zmie niać 
umię dzy na ro do wie nie szkol nic twa wyż -
sze go po pan de mii? 

– My ślę, że pan de mia i mie sią ce funk cjo no -
wa nia na od le głość – pra cy pro wa dzo nej zdal -
nie, na uki zdal nej, re la cji zdal nych – po zwo lą 
nam od zy skać rów no wa gę mię dzy re al nym 
a wir tu al nym. Do ty czy to tak że mo bil no ści. Bo 
dzi siaj wi dać już wy raź nie, że umię dzy na ro do -
wie nie re ali zu je się nie tyl ko w fi zycz nej mo bil -
no ści, ale część dzia łań w pro jek tach mo że być 

– Pa nie Dy rek to rze, czy pan de -
mia za szko dzi ła Era smusowi+? 
– Wręcz prze ciw nie. Je śli opie rać się 

tyl ko na sta ty sty kach, to wi dać, że na wet w naj -
gor szym pan de micz nym ro ku, czy li w 2020, 
mie li śmy o po nad 10 pro cent wię cej wnio sków 
niż w po przed nich la tach. 

 
– Jak Pan to wy tłu ma czy? 
– Po kil ku mie sią cach nie pew no ści i za wie sze -

nia wy jaz dów za gra nicz nych jesz cze moc niej do -
ce nio no war tość współ pra cy mię dzy na ro do wej. 
Oka za ło się, że ta for ma pro wa dze nia ba dań czy 
dy dak ty ki sta no wi już nor mal ny ele ment funk cjo -
no wa nia szkół i uczel ni. Więc kie dy mi nę ła naj -
więk sza nie pew ność zwią za na z sy tu acją epi de -
micz ną i re stryk cja mi, lu dzie uwie rzy li, że kry zys 
mu si się nie ba wem skoń czyć, i uzna li, że war to 
znów apli ko wać o środ ki, by wró cić na nor mal -
ne to ry współ pra cy mię dzy na ro do wej, bo ona 
jest im po pro stu po trzeb na, tak w za kre sie dzia -
łal no ści na uko wej, jak i dy dak tycz nej.  

 
– A jed nak część pro jek tów ucier -

pia ła wsku tek pan de mii? 
– To praw da. Zgod nie z da ny mi Ko mi -

sji Eu ro pej skiej, któ re po twier dza ją też 
na sze sta ty sty ki, za wie szo nych zo sta ło 
oko ło 30 pro cent wszyst kich pro jek tów.  

 
– I we dług Pa na to „aż 30 pro cent” 

czy „tyl ko 30 pro cent”? 
– Zde cy do wa nie „tyl ko 30 pro cent”. Ale 

by to wy ja śnić, war to się tym sta ty sty kom przyj -
rzeć głę biej. Dla te go też pro wa dzi łem ba da nia 
[wnio ski z tych ba dań moż na zna leźć w pu bli ka -
cji The Com pe ten ces 4.0 as Fa ci li ta tors in the Re -
ali sa tion, Ma na ge ment and Su sta ina bi li ty of Era -
smus+ Pro jects in the Ti mes of the COVID-19 
Pan de mic – przyp. red.], któ re mia ły m.in. dać od -
po wiedź na py ta nie, ja kie pro jek ty nie zo sta ły sfi -
na li zo wa ne. In te re so wa ło mnie na przy kład, jak 
po ra dzi ły so bie pro jek ty, w któ rych za an ga żo wa -
nych by ło wie lu part ne rów. I co cie ka we, oka za -
ło się, że naj mniej szy od se tek za wie szo nych pro -
jek tów, czy li oko ło 8 pro cent, wy stą pił w ob rę bie 
tych pro jek tów, któ re mia ły co naj mniej pię ciu 
part ne rów. I te wła śnie da ne to clo ux od po wie -
dzi na py ta nie, czy pan de mia za szko dzi ła pro gra -
mo wi Era smus+. Bo prze cież wy da wa ło by się, 
że im więk sza licz ba part ne rów, tym mniej sze 
szan se na po wo dze nie pro jek tu w sy tu acji kry zy -
so wej, kie dy wpro wa dza ne są re stryk cje do ty czą -
ce mo bil no ści. Tym cza sem to wła śnie pro jek ty 
an ga żu ją ce wie lu part ne rów by ły naj trwal sze.  

 
– Co nam to mó wi? 
– To prak tycz ny do wód te go, jak waż na we 

współ pra cy mię dzy na ro do wej jest roz bu do wa -
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Dr PA WEŁ POSZYTEK 
Dy rek tor ge ne ral ny Fun da cji Roz wo ju Sys te mu 

Edu ka cji, dy rek tor Na ro do wej Agen cji Pro gra mu 
Era smus+ i Eu ro pej skie go Kor pu su So li dar no ści. 
Czło nek kil ku ję zy ko wych grup do rad czych i kon -
sul ta cyj nych przy Ko mi sji Eu ro pej skiej i Mi ni ster -
stwie Edu ka cji Na ro do wej, w la tach 2005-2007 
czło nek za rzą du eu ro pej skie go sto wa rzy sze nia 
EALTA dzia ła ją ce go na rzez pod no sze nia ja ko ści 
w te sto wa niu bie gło ści ję zy ko wej. 

Ko or dy na tor pro jek tu Ra dy Eu ro py „Co un try 
Pro fi le”, a od 2014 eks pert pro gra mu „Ho ry -
zont 2020”. Au tor ar ty ku łów do ty czą cych edu ka -
cji ję zy ko wej wy da wa nych w Pol sce i za gra ni cą, 
w tym tak że przez tak re no mo wa ne wy daw nic twa, 
jak Cam brid ge Uni ver si ty Press i Mul ti lin gu al Mat -
ters. Au tor opu bli ko wa nej w 2021 książ ki The Com -
pe ten ces 4.0 as Fa ci li ta tors in the Re ali sa tion, Ma na -
ge ment and Su sta ina bi li ty of Era smus+ Pro jects in the 
Ti mes of the COVID-19 Pan de mic.  

pro wa dzo na on li ne. I oczy wi ście nie prze czę, 
że bez po śred nie kon tak ty są po trzeb ne, ale 
uwa żam, że pan de mia na uczy ła nas wy ko rzy -
sty wać no wo cze sne tech no lo gie do za dań, któ -
re nie wy ma ga ją ta kich bez po śred nich spo tkań. 
Za tem wła ści wym po dej ściem w umię dzy na -
ro do wie niu sta je się ba lans i łą cze nie mo bil no -
ści fi zycz nej z wir tu al ną – tren dem do mi nu ją -
cym jest blen ded le ar ning. I choć sek tor 
szkol nic twa wyż sze go z re gu ły nie lu bi, gdy się 
się ga po przy kła dy ze szkol nic twa ogól ne go, to 
mi mo wszyst ko war to się przyj rzeć np. elek -
tro nicz nej współ pra cy szkół pro wa dzo nej już 
pra wie 20 lat w ra mach pro gra mu e -Twin ning. 
Dzię ki tej – pro wa dzo nej wy łącz nie wir tu al nie 
– współ pra cy po wsta ły nie sa mo wi te za so by 
dy dak tycz ne, z któ rych ko rzy sta ją na uczy cie le, 
nie ustan nie je wzbo ga ca jąc, po pra wia jąc czy 
uzu peł nia jąc o no we po my sły. Po dob nie w za -
kre sie udo sko na la nia dy dak ty ki mo gły by 
współ pra co wać uczel nie. Bo choć nic nie za -

stą pi kon tak tu men to ra, pro fe so ra ze 
stu den ta mi, pew ne me to dy, po my sły, 
na rzę dzia moż na by ło by opra co wy wać 
w ra mach pro wa dzo nej zdal nie współ -
pra cy mię dzy na ro do wej. Do bry przy -
kład sta no wi tu Po li tech ni ka Łódz ka, 
któ ra wraz z mię dzy na ro do wy mi part -
ne ra mi i fir mą Sie mens opra co wu je 
obec nie pro jekt wir tu al ne go la bo ra to -
rium do szko le nia stu den tów z za kre su 
me cha tro ni ki. I o ta kich po my słach 
na wzbo ga ca nie mo bil no ści fi zycz nej 

po win ni śmy my śleć po pan de mii. 
 
– Szkol nic two wyż sze na dal bę dzie dą -

żyć do umię dzy na ro do wie nia? 
– Ja nie wi dzę za gro żeń dla in ter na cjo na li za -

cji uni wer sy te tów. Oczy wi ście w kon tek ście 
pan de mii po ja wił się strach o to, że stu den ci 

Uniwersytety przyszłości 
muszą funkcjonować  

w sieciach, bo im silniejsza 
jest sieć, tym odporniejsza 

wobec kryzysu.
{ {

Dziś wyjazdy na pełny tok studiów trudno już uznać za znaczący element umiędzynarodowienia 
uczelni. Przyszłością uniwersytetów są krótkoterminowe mobilności, które sprzyjają rozwijaniu 
kompetencji 4.0 i pomagają tworzyć rozległe sieci kontaktów naukowych czy dydaktycznych  

– twierdzi dr PAWEŁ POSZYTEK, dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+. 
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bie ro lę szyb kie go do -
kształ ca nia pra cow ni ków; 
a wresz cie, co jest naj -
waż niej sze – uni wer sy -
te ty przy szło ści mu szą 
funk cjo no wać w sie ci, 
bo im sil niej sza jest sieć, tym od por niej sza 
się oka zu je wo bec kry zy su. I w prak ty ce od po -
wiedź na te wy zwa nia sta no wią uni wer sy te ty 
eu ro pej skie, pod wa run kiem jed nak, że ta idea 
się w peł ni ucie le śni, czy li że stu dent jed nej 
uczel ni bę dzie mógł się na praw dę po czuć stu -
den tem wszyst kich po zo sta łych uczel ni znaj du -
ją cych się w da nej sie ci – bę dzie mógł ko rzy -
stać z ich za so bów, bę dzie mógł zgod nie 
z wła snym po my słem na swój roz wój de cy do -
wać, kie dy je chać na in ną uczel nię, by zre ali zo -
wać tam za ję cia, ja kie go in te re su ją, czy włą -
czyć się w pro wa dzo ne tam pro jek ty, itp. 
Re asu mu jąc: przy szło ścią umię dzy na ro do wie -
nia szkol nic twa wyż sze go są sie ci i łą cze nie mo -
bil no ści fi zycz nej z wir tu al ną. 

 
– Czy za tem wy jaz dy na peł ny tok stu -

diów na uczel nię za gra nicz ną to już prze -
szłość umię dzy na ro do wie nia? 

– Zde cy do wa nie tak, przede wszyst kim dla -
te go, że one kłó cą się z ideą usie cio wie nia 
uczel ni. W tym kon tek ście de fi nio wa nie umię -
dzy na ro do wie nia przez licz by stu den tów za -
gra nicz nych, któ rzy re ali zu ją peł ny pro gram 
stu diów na jed nej uczel ni, to nie po ro zu mie nie.  

 
– Dla cze go? 
– Ta ki stu dent, któ ry na pięć lat tra fia do in ne go 

kra ju, by się tam kształ cić, od ci na się od swo jej 
spo łecz no ści i de fac to za czy na funk cjo no wać 
w in nym eko sys te mie, za my ka się w bań ce. Ko -
rzy sta z za so bów tyl ko jed ne go miej sca i na wet 
je śli jest to su per u czel nia, to stu dio wa nie na niej 
przez kil ka lat nie sprzy ja roz wo jo wi, ja kie go wy -
ma ga współ cze sny świat. Bo dzi siaj cho dzi 
o otwar cie się na róż ne do świad cze nia, na róż ne 
moż li wo ści, na wie le kon tak tów z oso ba mi re -
pre zen tu ją cy mi za rów no róż ne dzie dzi ny na uki 
(in ter dy scy pli nar ność), jak i róż ne punk ty wi dze -
nia (wy ni ka ją ce z ich do świad czeń, ale i ich kul tu -
ry, ich men tal no ści, ich po dej ścia do roz wią zy wa -
nia pro ble mów). To bu du je kom pe ten cje 4.0, 
czy li przede wszyst kim sze ro ko po ję te kom pe -
ten cje ko mu ni ka cyj ne (nie tyl ko ję zy ko we, ale 
i kul tu ro we i in ter dy scy pli nar ne), umie jęt ność 

zor ga ni zo wa nia so bie ży cia i pra cy 
w wie lo kul tu ro wym śro do wi sku, na -
wią za nie kon tak tów i bu do wa nie 
swo jej sie ci współ pra cy, gro ma dze nie 
mi kro do świad czeń. Stąd przy szło ścią 
umię dzy na ro do wie nia są mo bil no ści 
krót ko ter mi no we, ta kie ja kie ofe ru je 

m.in. pro gram Era smus+. 
 
– Ja ki za tem jest po ten cjał roz wo jo wy 

pro gra mu Era smus+? 
– Za cznę od pew ne go za gro że nia – wśród 

stu den tów zwłasz cza z kra jów post so wiec kich, 
ob ser wo wa ny jest trend, zgod nie z któ rym 
atrak cyj niej sze od mo bil no ści za gra nicz nej jest 
dziś pod ję cie pra cy w za wo dzie. I to au to ma -
tycz nie eli mi nu je ich z mo bil no ści. Ale tu znów 
wra ca my do idei uni wer sy te tów eu ro pej skich, 
uczel nia ne sie ci mo gą być bo wiem od po wie -
dzią na ten trend, ofe ru jąc róż no rod ne za so by, 
róż no rod ną i atrak cyj ną przez to ofer tę, bo gac -
two do świad czeń cen nych dla in dy wi du al ne go 
roz wo ju stu den tów. A prze cież pro gram Era -
smus+ sie cia mi stoi – on po ma ga wy peł nić 
ideę uni wer sy te tów eu ro pej skich tre ścią, bo to 
stu den ci i pra cow ni cy na uko wi czy dy dak tycz -
ni, re ali zu jąc pro jek ty, na wią zu ją oso bi ste sie ci 
kon tak tów i współ pra cy, two rzą ży wą for mę 
współ pra cy. 

 
– W tym ro ku pro gram Era smus+ w Eu -

ro pie bę dzie świę to wał swo je 35-le cie, 
a w Pol sce zbli ża się ju bi le usz 25-le cia pro -
gra mu. Jak chciał by Pan, by się roz wi jał 
ten pro gram?  

– Ży czył bym so bie, by ten pro gram, któ ry 
wszak jest jed nym z naj więk szych suk ce sów 
Unii Eu ro pej skiej w ob sza rze edu ka cji, da lej się 
roz wi jał i sta no wił wspar cie dla idei uni wer sy -
te tów eu ro pej skich. By sie ci uczel ni ro sły – i by 
pol skie uczel nie co raz śmie lej i licz niej włą cza -
ły się w te sie ci, tak że ja ko ko or dy na to rzy. Ma -
rzy mi się co naj mniej kil ka dzie siąt, a nie kil ka -
na ście uczel ni pol skich ak tyw nie an ga żu ją cych 
się w sie ciach uni wer sy tec kich. Bo tyl ko tak 
moż li we bę dzie zbu do wa nie plat for my roz wo -
ju dla tych mło dych lu dzi, któ rzy bę dą chcie li 
się wpi sać w za cho dzą ce zmia ny spo łecz no -go -
spo dar czo -po li tycz ne i za ist nieć w świe cie 
prze my słu 4.0, a za chwi lę – 5.0. 

– Dzię ku ję za roz mo wę. 
Roz ma wia ła MAGDA TYTUŁA
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WorldSkills Po land, ja ko gość ho no ro wy wrę czył 
pre sti żo wą na gro dę Prix de l'excel len ce pod -
czas 46 Eli mi na cji Kra jo wych WorldSkills Fran ce 
w Lyonie, któ re od by ły się w stycz niu 2022 r.  

W trak cie trzech dni 600 mło dych mi strzów 
fran cu skich ry wa li zo wa ło w 64 ka te go riach, aby 
po ka zać swój ta lent i naj wyż sze umie jęt no ści. 
Wśród me da li stów są człon ko wie przy szłych 
fran cu skich ze spo łów, któ rzy bę dą bro ni li barw 
Fran cji na świa to wych za wo dach WorldSkills 
w Szan gha ju w paź dzier ni ku 2022 ro ku oraz 
na eu ro pej skich za wo dach EuroSkills w Pe ters -
bur gu w 2023 ro ku. 

mo gąc kształ cić się zdal nie, uciek ną zbio ro wo 
na naj lep sze uni wer sy te ty świa ta, bo koszt stu -
dio wa nia tam mo że się oka zać po rów ny wal ny 
z kosz ta mi stu diów sta cjo nar nych z uwzględ -
nie niem kosz tów ży cia (aka de mik/stan cja, wy -
ży wie nie itp.). Jed nak w świe tle ba dań i po waż -
nych pu bli ka cji, któ re uka za ły się w ostat nim 
cza sie, ta kie wnio ski nie da ją się obro nić.  

 
– To zna czy? 
– Na pod sta wie tych ra por tów uni wer sy te ty 

przy szło ści – ro zu mia nej ja ko czas re ali zu ją cy 
się już te raz – po win ny ce cho wać czte ry głów -
ne ten den cje. Uczel nie po win ny opie rać kształ -
ce nie na kom pe ten cjach 4.0; po win ny uela -
stycz nić pro gra my stu diów tak, by to stu den ci 
mo gli wy bie rać so bie za ję cia zgod nie z wła sną 
kon cep cją roz wo ju; stu dia po win ny wpi sy wać 
się w trend li fe long le ar ning, czy li brać na sie -
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