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Mi sją tej na gro dy jest wy ło nie nie, na gro dze nie oraz pro mo cja osób ma ją cych wy bit ne osią -
gnię cia w umię dzy na ro do wie niu pol skich szkół wyż szych. – Na gro da pro mu je oso by, któ re w naj -
peł niej szy moż li wy spo sób otwie ra ją na sze szko ły wyż sze na in ne do świad cze nia i kul tu ry. To waż ne 
wy róż nie nie dla śro do wi ska, po nie waż pra ca wkła da na w umię dzy na ro do wie nie uczel ni jest czę sto 
nie do strze ga na, a prze cież ma klu czo wą war tość – pod kre śla Wal de mar Si wiń ski, za ło ży ciel Fun -
da cji Edu ka cyj nej Per spek ty wy, ini cja tor Na gro dy.  

 
Gwiaz dy Umię dzy na ro do wie nia to wy róż nie nie dla lu dzi, któ rzy zaj mu ją się umię dzy na ro do -

wie niem „prak tycz nie”, na przy kład w dzia łach re kru ta cji i mar ke tin gu oraz wy bit nych na uczy -
cie li aka de mic kich, a tak że wy bit nych ba da czy in ter na cjo na li za cji w Pol sce i na świe cie. Przy zna -
wa na jest rów nież na gro da Di stin gu ished Star, któ rą wy róż nia ne są oso by szcze gól nie za słu żo ne 
dla umię dzy na ro do wie nia pol skie go szkol nic twa wyż sze go i na uki.  

 
Na gro da jest przy zna wa na w ra mach pro gra mu „Stu dy in Po land” pro wa dzo ne go wspól nie 

przez Kon fe ren cję Rek to rów Aka de mic kich Szkół Pol skich (KRASP) i Fun da cję Edu ka cyj ną 
Per spek ty wy, któ ra pro wa dzi se kre ta riat Na gro dy. Prze wod ni czą cym Ka pi tu ły Nagrody jest 
prof. dr hab. inż. Ar ka diusz Mę żyk, prze wod ni czą cy KRASP, rek tor Po li tech ni ki Ślą skiej.
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– Co, z per spek ty wy cza su, dla Pa na Pro fe so -
ra ja ko prze wod ni czą ce go ze spo łu eks per tów 
kon kur su IDUB by ło naj trud niej sze? 

– Kon kurs IDUB nie miał na ce lu po twier dze nia 
ran gi hi sto rycz nej uczel ni. By ło by tro chę śmiesz -
nym oce nia nie du żych, zło żo nych in sty tu cji 
i spro wa dza nie czę sto ty się cy dzia łań ja kie wy ko -
nu ją do jed nej licz by koń co wej (na przy kład 7). 
Nie jest to wy zwa nie do ty czą ce tyl ko pol skich 
uczel ni, ale pro blem wszyst kich te go ty pu kon -
kur sów, ran kin gów, ocen itp. Dla te go wa run kiem 
ko niecz nym suk ce su jest za an ga żo wa nie pa ne lu 
bar dzo do świad czo nych osób z róż nych śro do -
wisk uni wer sy tec kich – lu dzi, któ rzy po tra fią 
zwa żyć wszyst kie aspek ty dzia ła nia uczel ni 
w spo sób zrów no wa żo ny. I ta ki pa nel uda ło się 
nam ze brać! 

– Jak po strze ga Pan miej sce pol skie go 
szkol nic twa wyż sze go na are nie mię dzy na -
ro do wej? Jak Pa na zda niem pan de mia spo -
wol ni ła czy zmie ni ła tem po roz wo ju pol skie -
go szkol nic twa wyż sze go?  

– Pol skie uczel nie ba daw cze ma ją dłu gą i bo ga tą 
hi sto rię, znaj du ją się w 10% naj lep szych spo śród 
oko ło 20 000 uczel ni na świe cie. Am bi cją IDUB 
i in nych pro gra mów jest sty mu lo wa nie nie któ rych 
uni wer sy te tów, by sta ra ły się być wśród 1% naj -
lep szych. Mo im zda niem, jest to jak naj bar dziej 
moż li we, pod wa run kiem że uczel nie 
ba daw cze bę dą kon ty nu owa ły swo ją 
dro gę i za pla nu ją dal sze an ga żo wa nie 
się we współ pra cę mię dzy na ro do wą, 
przede wszyst kim z uczel nia mi eu ro -
pej ski mi. Nikt nie wie, co po zo sta nie 
po pan de mii, ale wie my, że uni wer sy -
te ty za re ago wa ły nie zwy kle szyb ko i wpro wa dzi ły 
naj pierw wir tu al ne, a póź niej hy bry do we pro gra -
my na ucza nia. Od pol skich uczel ni na uczy li śmy się 
wie lu do brych roz wią zań, mię dzy in ny mi „wir tu al -
nych” vi si ting pro fes sors itp. 

– Co są dzi Pan o przy szło ści umię dzy na ro -
do wie nia szkol nic twa wyż sze go na świe cie? 
Jak zmie nią się tren dy w kon tek ście pan de mii 
i kry zy su np. kli ma tycz ne go?  

– Wszyst kie spo łe czeń stwa sto ją przed sze re -
giem wiel kich wy zwań. Są one pod su mo wa ne 
w de kla ra cji z Lund. ONZ przedstawiła glo bal ny 
plan dzia łań ko niecz nych, aby sta wić czo ła wy -
zwa niom w 17 ce lach zrów no wa żo ne go roz wo ju. 
Wszyst kie te dzia ła nia ma ją cha rak ter zło żo ny. 
Zmie ni się ry nek pra cy dla ab sol wen tów, co mo -
że po wo do wać, że wie le uni wer sy te tów prze kie -
ru je na cisk na in ter dy scy pli nar ność i kwe stie glo -
bal ne. 

– Jak bę dą wy glą dać przy szłe stu dia w kon tek -
ście mo bil no ści stu den tów i na ukow ców?  

– Pro ces bo loń ski w Eu ro pie oka zał się wiel kim 
suk ce sem. Ode grał du żą ro lę we wzro ście mo bil -
no ści stu den tów w UE (rów nież po przez pro gra -
my Era smus). Oczy wi ste jest, że ist nie je po trze ba 

jed no li te go otwar te go ryn ku dla „za awan so wa ne go 
ka pi ta łu ludz kie go”. Na ta kim ryn ku do brze wy -
szko le ni lu dzie bę dą się za cho wy wać po dob nie jak 
in ne ro dza je ka pi ta łu. Bę dą kie ro wać się do cen -
trów in no wa cji w po dob ny spo sób, w ja ki ka pi tał 
in we sty cyj ny i ka pi tał ry zy ka kon cen tru ją się na re -
jo nach zna nych z in no wa cyj no ści. Obec nie tak się 
nie dzie je, po nie waż bar dzo trud ny jest trans fer 
świad czeń so cjal nych, ubez pie czeń zdro wot nych, 
upraw nień eme ry tal nych itp. Do dat ko wą prze -
szko dą są nie rów ne sys te my i tra dy cje ka rie ry na -
ukow ców w róż nych kra jach eu ro pej skich.  

Naj bar dziej za awan so wa ny ka pi tał ludz ki znaj -
du je się w chmu rze i jest w do wol nym mo men cie 
do stęp ny na ca łym świe cie, zmie nia mo del kon ku -
ren cji w za awan so wa nych bran żach i mo że pro -
wa dzić do fun da men tal nych zmian rów nież 
w sek to rze uni wer sy tec kim. 

W chmu rze umy sły pra cu ją na bie żą co z do wol -
ne go miej sca na zie mi. In ny mi sło wy, pra cu ją one 
na ca łym świe cie w peł nym wy mia rze go dzin i nie 
jest oczy wi ste, do ja kie go na ro du na le żą. Pol ska 
jest w sta nie wsko czyć do te go no we go glo bal ne -
go sys te mu wie dzy, bo on do pie ro się ro dzi i każ -
dy mo że się do nie go pod łą czyć, pod wa run kiem 
że usu nię te zo sta ną prze szko dy na po zio mie na -
ro do wym. Bądź cie od waż ni! 

– Ja kie ma Pan re ko men da cje dla pol skie go 

szkol nic twa wyż sze go w kon tek ście umię -
dzy na ro do wie nia?  

– Żad na in sty tu cja nie jest lep sza niż su ma jej 
ludz kie go ka pi ta łu li czo na dla wszyst kich uni wer -
sy te tów w do wol nym kra ju. Uni wer sy te ty są 
w du żej mie rze kształ to wa ne przez in sty tu cjo nal -
ną po li ty kę re kru ta cyj ną, pro gra my roz wo ju wy -
dzia łów i sys te my mo ty wa cyj ne. Nie ste ty, wie le 
in sty tu cji, rów nież w Pol sce, na dal ma dość tra dy -
cyj ne pro ce du ry re kru ta cji ka dry na uko wej opar -
te na lo kal nych pre fe ren cjach, któ re sprzy ja ją for -
mu le wię cej te go sa me go (mo re of the sa me). 
W nie któ rych przy pad kach pro ces re kru ta cji mo -
że być kon tro lo wa ny przez star szą ka drę na wy -
dzia le i lo kal ne związ ki za wo do we. 

Nikt nie mo że za pla no wać ani zgad nąć, któ re 
dzie dzi ny aka de mic kie sta ną się naj bar dziej po żą -
da ne w przy szło ści, dla te go zmo der ni zo wa ne 
sys te my uni wer sy tec kie po win ny dą żyć do ela -
stycz no ści pro gra mów stu diów, dy na micz ne go 
two rze nia ze spo łów ba daw czych oraz in ter dy -
scy pli nar no ści. Szcze gól nie za chę cać na le ży 
do mię dzy na ro do wej wy mia ny i re kru ta cji ka dry 
aka de mic kiej, a sek tor pu blicz ny po wi nien w tym 
po móc, uela stycz nia jąc ry nek pra cy. 

– Dla cze go w ogó le war to umię dzy na ro da -
wiać szkol nic two wyż sze?  

– Mo bil ność za awan so wa ne go ka pi ta łu ludz kie go 
jest jed nym z naj waż niej szych czyn ni ków uda ne go 
włą cze nia się do glo bal ne go sys te mu wy mia ny wie -
dzy. Wy da je się, że cza sem eu ro pej skie mu ka pi ta ło -
wi ludz kie mu ła twiej jest prze nieść się do in nych re -
gio nów, po nie waż eu ro pej ski ry nek jest zbyt 
po dzie lo ny i ma zbyt wie le wą skich gar deł, by przy -
cią gać naj lep sze umy sły do Eu ro py. Jest to nie ko -
rzyst ne dla eu ro pej skie go sys te mu in no wa cji, 
a na pew no dla uni wer sy te tów. W nie któ rych kra -
jach jest to wi docz ne po przez wy so ki od se tek na -
ukow ców pro wa dzą cych za sie dzia ły tryb ży cia, któ -
rzy z róż nych po wo dów nie są mo bil ni na are nie 
mię dzy na ro do wej. Ta kie sys te my na le żą dziś do pe -
ry fe rii glo bal nej struk tu ry wy mia ny wie dzy. W przy -
pad ku tych re gio nów lub kra jów ko niecz ne jest dą -
że nie do sta nia się ak tyw ny mi part ne ra mi 
w glo bal nym sys te mie krą że nia umy słów. 

 
AKA DE MIC KIE „pra wo dżun gli”  

– Re ko men du jąc Pa na do na gro dy Di stin -
gu ished Star, Wal de mar Si wiń ski pod kre ślił 
Pa na ogrom ny do ro bek na uko wy i or ga ni za -
cyj ny. W ja kim stop niu peł nio ne róż ne ro le 
– czy to or ga ni za cyj ne, czy ba daw cze – wpły -
wa ły na Pa na po glą dy? 

– Je stem bio lo giem, bo ta ni kiem, 
któ ry pro wa dził ba da nia te re no we 
w Ama zo nii i An dach (mo gę po wie -
dzieć, że stu dio wa łem „pra wo dżun -
gli”). Po bra łem prób ki oko -
ło 100 000 oka zów bo ta nicz nych, 
któ re są obec nie do stęp ne do ba dań 

na uko wych i zde po no wa ne w ko lek cjach na uko -
wych w Ame ry ce Po łu dnio wej i Pół noc nej oraz 
w Eu ro pie. Spo łe czeń stwa za cho wu ją się bar dzo 
po dob nie jak na tu ral ne eko sys te my i przy pusz -
czam, że mo je zro zu mie nie „pra wa dżun gli” po -
zwo li ło mi za an ga żo wać się w roz wój sys te mów 
uni wer sy tec kich i ba daw czych w po nad 50 kra -
jach na ca łym świe cie. 

W mo im kra ju, Da nii, by łem od po wie dzial ny 
za wpro wa dze nie pro gra mów dok to ranc kich, 
prze wod ni czy łem kil ku ra dom ba daw czym i fun -
da cjom ba daw czym; by łem rek to rem Uni wer sy -
te tu Aar hus – du żej uczel ni ba daw czej znaj du ją cej 
się w Top -100. By łem też przez wie le lat głów -
nym spe cja li stą ds. szkol nic twa wyż sze go, ba dań 
i in no wa cji w Ban ku Świa to wym. 

Cie szę się bo ga tym ży ciem w kon tak cie z na tu -
rą; chęt nie po ma gam i dzie lę się swo im do świad -
cze niem, na przy kład z pol ski mi przy ja ciół mi i ko -
le ga mi. 

– Bar dzo dzię ku je my Pa nu Pro fe so ro wi 
za to za an ga żo wa nie! 

Opr. KB

Oce nia jąc naj lep sze pol skie 
uczel nie, prof. Holm -Nie lsen 
mógł oprzeć się na swo im im po -

nu ją cym, praw dzi wie świa to wym 
do rob ku za rów no ja ko na ukow ca w dzie -

dzi nie bio lo gii, jak i rek to ra.  
Ja ko rek tor zna ko mi te go duń skie go uni wer sy te -

tu w Aar hus prof. Holm -Nie lsen pod niósł je go 
mię dzy na ro do wą po zy cję i wpro wa dził go pierw -
szej set ki w Ran kin gu Szan ghaj skim. Wcze śniej pra -
co wał na Ka to lic kim Uni wer sy te cie w Qu ito 

w Ekwa do rze, a w Ban ku Świa to wym za rzą dzał 
wie lo mi liar do wym fun du szem pro jek tów na uko -
wych i tech no lo gicz nych. Do ra dzał też w dzie dzi -
nie or ga ni za cji szkol nic twa wyż sze go na ca łym 
świe cie. 

Prof. Holm -Nie lsen pia sto wał sta no wi sko 
człon ka EUA. Jest rów nież współ au to rem ra por -
tu o pol skim sys te mie na uki i szkol nic twa wyż -
sze go 2017 Pe er Re view Re port on Po land’s Hi gher 
Edu ca tion and Scien ce Sys tem przy go to wa ne go 
przez Ko mi sję Eu ro pej ską w ra mach Ho ri -

zon 2020. Je go wkład w pro ces wy pro wa dza nia 
czo ło wych pol skich uczel ni na sze ro kie mię dzy -
na ro do we wo dy jest nie do prze ce nie nia. 

Od po wia da jąc na py ta nia Per spek tyw, prof. 
Holm -Nie lsen przed sta wił sze reg cie ka wych i ak -
tu al nych ob ser wa cji na te mat wy zwań, przed ja -
ki mi stoi szkol nic two za rów no w Pol sce, jak 
i na świe cie. 

 
WIEL KIE WY ZWA NIA 

– Kie dy w 2019 ro ku ogło szo no wy ni ki kon -
kur su IDUB, po wie dział Pan, że Pol ska jest 
w bar dzo waż nym mo men cie, je śli cho dzi 
o szkol nic two wyż sze.  

– Mo je sło wa są na dal bar dzo ak tu al ne. Uwa ża -
łem wte dy, że pol skie uczel nie są w bar dzo 
szczę śli wej sy tu acji, sta ły się le piej po strze gal ne, 
a tak że ob da rzo ne sil niej szym wspar ciem po li -
tycz nym, cze go wy ni kiem był IDUB. Sta wia jąc 
na swo je naj lep sze uczel nie ba daw cze, Pol ska 
pod nio sła swo je am bi cje ja ko kraj.  

Bądźcie ODWAŻNI!

Prof. LAURITZ HOLM-NIELSEN, były rektor Uniwersytetu Aarhus (Dania) to 
światowej klasy ekspert, który profesjonalnie, ale i życzliwością podjął się w 2019 roku 
trudnej roli przewodniczenia międzynarodowemu zespołowi ekspertów, który 
dokonał wyboru polskich uczelni badawczych w konkursie Inicjatywa Doskonałości – 
Uczelnia Badawcza (IDUB), a następnie zaangażował się w coroczne monitorowanie 
tej inicjatywy oraz jej promocję na świecie. Nagroda DISTINGUISHED STAR 2022 
jest uhonorowaniem tej aktywności. 

PROF.  
LAURITZ HOLM-

NIELSEN 
Uniwersytet Aarhus  

IDUB



NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANY KAPITAŁ LUDZKI  
ZNAJDUJE SIĘ W CHMURZE I JEST W DOWOLNYM  

MOMENCIE DOSTĘPNY NA CAŁYM ŚWIECIE.{ {
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Ba dacz, któ ry chce wy pły nąć na glo bal ne wo dy 
na uki, mu si tak że być go to wy na co raz więk szą 
spe cja li za cję w mię dzy na ro do wych ze spo łach pro -
jek to wych. Prof. Suł kow ski pod kre śla: – Współ cze -
śnie po stę pu je co raz więk sze zróż ni co wa nie ról w pro -
ce sie pro wa dze nia ba dań. Są lu dzie od 
kon cep tu ali za cji, in ni od struk tu ry zo wa nia po my słów 
w plan dzia łań, jesz cze in ni od kwe rend li te ra tu ro wych 
i pro wa dze nia ba dań itp.  

Ilu stru je to wła snym przy kła dem: kie dy na po -
cząt ku XXI w. pi sał swo ją pra cę ha bi li ta cyj ną, re -
cen zen ci zwra ca li uwa gę na to, ile ma in dy wi du al -
nych pu bli ka cji. Dziś śred nia licz ba au to rów prac 
na uko wych w wio dą cych cza so pi smach wy no si 
po nad trzy. – Współ cze śnie ro śnie licz ba współ au to -
rów pu bli ka cji na uko wych, istot niej sze bo wiem niż in -
dy wi du al ne do ko na nia są ja kość i roz po zna wal ność 
do rob ku na uko we go au to rów prac na uko wych. Wsku -
tek te go na stę pu je wzrost wiel ko ści ze spo łów mię dzy -
na ro do wych – i ro śnie ich zna cze nie. 

Dla te go ba dacz py ta ny o war tość umię dzy na ro -
do wie nia, za zna cza: to nie jest fe tysz. Na uka sta no -
wi bo wiem jed ną z glo bal nie pro wa dzo nych we 
współ cze snym świe cie dzia łal no ści. – I w do bie cy -
fro wej trans for ma cji na uka sta je się co raz bar dziej 
trans pa rent na. Mo że my po rów nać uczel nie, ba da nia, 
do ro bek na uko wy ba da czy dzię ki roz ma itym na rzę -
dziom, cho ciaż by ta kim jak Go ogle Scho lar. I za -
raz prof. Suł kow ski do da je: – Roz wój świa ta 
in ter ne tu i moż li wość za sto so wa nia in dek sa cji 
spo wo do wa ły, że dzia ła my w lo gi ce glo bal nej 
na uki, po ro zu mie wa jąc się jed nym wspól nym 
ję zy kiem – an giel skim.  

Dla te go we dług na ukow ca uho no ro wa ne go na -
gro dą Re se arch Star 2022 Pol ska nie jest wy spą 
w glo bal nym świe cie – pol scy ba da cze je śli chcą 
mieć ja kiś wkład w na ukę, mu szą jak i in ni pod le -
gać glo bal nej kon ku ren cji oraz dzia łać w kon ku -
ren cyj nych sie ciach. 

W do bie in ter na cjo na li za cji pol skim aka de mi kom 
po trze ba jed nak sys te mo we go i dłu go okre so we go 
wspie ra nia ich ba dań przez uczel nie. – Ba dacz od -
po wia da za za war tość me ry to rycz ną ge ne ro wa nych 
przez sie bie pro jek tów, ale już nie mo że brać od po -
wie dzial no ści za two rze nie bu dże tu czy in ne spra wy 
for mal ne – mó wi prof. Suł kow ski. – Dla te go pol skie 
uni wer sy te ty po win ny sta rać się wspie rać ba da czy 
i je śli chcą się umię dzy na ra da wiać, mu szą two rzyć 
przy ja zne dzia ły po zy ski wa nia pro jek tów mię dzy na ro -
do wych oraz od cią żać na ukow ców z for mal no ści 
zwią za nych z two rze niem pro jek tów ba daw czych.  

A prak ty ki, któ re na le ża ło by jak naj szyb ciej wy -
ko rze nić ze świa ta na uki? We dług prof. Suł kow -
skie go to z pew no ścią zja wi sko dra pież nych cza so -
pism (ang. pre da to ry jo ur nals) oraz syn drom kul tu ry 
post fol warcz nej funk cjo nu ją cy na pol skich uni wer -
sy te tach. – Cho dzi o ta ki mo del dzia ła nia, zgod nie 
z któ rym ba dacz jest sta le przy wią za ny do jed nej 
okre ślo nej jed nost ki struk tu ral nej, np. ka te dry, co 

ozna cza w prak ty ce po pierw sze, że to z ko le ga mi 
z tej jed nost ki mu si pro wa dzić ba da nia, two rzyć pu -
bli ka cje itp., a po dru gie, że to w tej jed nej jed no st ce 
uzy sku je ko lej ne stop nie na uko we, a tak że w niej 
kształ ci swo ich wy cho wan ków, któ rzy po wie la ją po -
tem ten sam mo del „cho wu wsob ne go”.  

Jak tłu ma czy Re se arch Star 2022, w cza sach 
trans for ma cji cy fro wej ta kie po dej ście czy ocze ki -
wa nie uni wer sy te tów sta no wi re al ną ba rie rę 
w świe cie na uki. Na uni wer sy te tach za czy na wte -
dy bra ko wać mo bil no ści, wy mia ny my śli, ru chu in -

te lek tu al ne go, któ ry pro wa dzi do no wo ści i  kre -
atyw nych roz wią zań. Bra ku je sa me go du cha na uki.  

Pa ra dok sal nie le kar stwem na to aka de mic kie zło 
mo że być pan de mia, któ ra we dług prof. Suł kow -
skie go sta ła się ka ta li za to rem zmian. – Na uczy ła śro -
do wi sko aka de mic kie pra cy zdal nej i uwa żam, że te 
do świad cze nia już na za wsze zo sta ną z na mi: we szli -
śmy w epo kę dzia ła nia hy bry do we go. Tak że w kon tek -
ście in ter na cjo na li za cji co raz wy raź niej sze sta ją się 
pro ce sy wir tu ali za cji na uki i współ pra cy na uko wej. 

Dla te go dla ko goś, kto jak prof. Suł kow ski sa tys -
fak cję czer pie ze zmien no ści świa ta i z wy zwań, ja -
kie ta zmien ność sta wia przed na ukow cem, pan -

de mia sta no wi ła ko lej ne ogni wo w pa śmie je go bo -
ga tych już do świad czeń.  

A jak lau re at na gro dy Re se arch Star de fi niu je suk -
ces? – Po kil ku dzie się ciu la tach pra cy na uko wej mam 
po czu cie sa mo re ali za cji. Wciąż to, co ro bię, przy no si 
mi ogrom ną ra dość. Po za tym suk ces to lu dzie, z któ -
ry mi współ pra cu ję, no i moi wy cho wan ko wie. 
A wresz cie suk ce sem jest mój do ro bek na uko wy, czy li 
ta świa do mość, że do ło ży łem ja kąś ma łą ce gieł kę 
do roz wo ju na uki. 

Prof. Ma rek Kwiek z UAM, uho no ro wa ny na gro -
dą RESEARCH STAR 2019, mó wi z uzna niem 
o te go rocz nym lau re acie: – Prof. Łu kasz Suł kow -
ski pro wa dzi roz le głe, mię dzy na ro do we ba da nia 
do ty czą ce za rzą dza nia uczel nia mi i zmie nia ją cej 
się kul tu ry aka de mic kiej w Eu ro pie i w świe cie. Jest 
uzna nym au to rem pol skich i mię dzy na ro do wych 

pu bli ka cji w tych ob sza rach. Du żo ener gii po świę cił 
m.in. ba da niom fu zji uczel ni w sze ro kim, po rów naw -
czym kon tek ście mię dzy na ro do wym. Zaj mu je się 
rów nież in ter na cjo na li za cją pol skie go szkol nic twa 
wyż sze go w prak ty ce, od wie lu lat bli sko współ pra cu -
jąc z Clark Uni ver si ty w Wor ce ster w USA.  

Opr. MT
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Py ta ny o ce chy ide al ne go ba da cza, 
prof. Suł kow ski stwierdza: – Nie ma 

jed ne go mo de lu cech, któ ry by od po wia dał 
wzor co wi na ukow ca. Każ de go mo ty wu je coś in ne go: 
cie ka wość świa ta (to aku rat mo ja mo ty wa cja), am bi -
cje, przy wią za nie do war to ści aka de mic kich, chęć bu -
do wa nia ka rie ry za wo do wej, za miar osią gnię cia rów -
no wa gi mię dzy ży ciem za wo do wym a pry wat nym...  

I choć róż no rod ność cech wy my ka się pro stej 
kla sy fi ka cji, moż na wska zać pre dys po zy cje 
wzmac nia ją ce po wo dze nie w pra cy na uko wej. 
Prof. Suł kow ski uwa ża, że na le ży do nich przede 
wszyst kim umie jęt ność współ pra cy z in ny mi, 
a w kon tek ście dzia łal no ści w mię dzy na ro do wym 
śro do wi sku oprócz oczy wi stej bie gło ści w ję zy ku 
an giel skim li czy się cie ka wość i chęć po dej mo wa -
nia wspól nych za dań z ludź mi wy wo dzą cy mi się 
z in nych kul tur. – Ko niecz ne jest tu ogra ni cze nie wła -
sne go et no cen try zmu, czy li wy eli mi no wa nie ta kiej 
per spek ty wy, że to na sza kul tu ra jest lep sza niż in ne 
– wyjaśnia. 

PROF. DR HAB. 
ŁUKASZ 

SUŁKOWSKI 
Uniwersytet  
Jagielloński



   Najistotniejsza jest  
CIEKAWOŚĆ ŚWIATA

Sukces to ludzie, z którymi się 
współpracuje, i nawiązane  
z tymi ludźmi relacje – mówi  
prof. dr hab. ŁUKASZ 
SUŁKOWSKI, kierownik Katedry 
Zarządzania Instytucjami 
Szkolnictwa Wyższego w Instytucie 
Spraw Publicznych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, laureat nagrody  
RESEARCH STAR 2022.

Prof. dr hab. ŁU KASZ SUŁ KOW SKI, ab -
sol went so cjo lo gii Uni wer sy te tu Łódz kie go 
(1996), dok to rat i ha bi li ta cję zro bił na Uni wer sy -
te cie Eko no micz nym we Wro cła wiu, tam też 
uzy skał ty tuł pro fe so ra na uk eko no micz nych. 
W 2014 r. otrzy mał sto pień dok to ra ha bi li to wa -
ne go oraz ty tuł pro fe so ra na uk hu ma ni stycz nych 
na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim. Spe cja li zu je się 
w na ukach o za rzą dza niu. Od 2006 r. pra cu je 
w In sty tu cie Spraw Pu blicz nych Uni wer sy te tu Ja -
giel loń skie go, gdzie kie ru je Ka te drą Za rzą dza nia 
In sty tu cja mi Szkol nic twa Wyż sze go. Re ali zu je 
wie le gran tów ba daw czych, m.in. kie ro wał pro -
jek tem „Do sko na le nie or ga ni za cyj ne uczel ni 
przy szło ści UNIFUT. PL”. Jest dy rek to rem ame -
ry kań skie go pro gra mu Clark Uni ver si ty w Spo -
łecz nej Aka de mii Na uk, był wi ce prze wod ni czą -
cym ds. mię dzy na ro do wych oraz eks per tem ds. 
ja ko ści w Pol skiej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej. Pre ze s 
PCG Pol ska.

NAUKA TO RODZAJ BARDZO 
ZGLOBALIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI.{ {

Konferencja  
Rankingowa Perspektyw 2017

Nagrodzie patronują EduInspiracje
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ju UAM, czy li uni wer sy te tów z nie po rów ny wal -
nie mniej szym bu dże tem i moż li wo ścia mi niż 
naj więk sze ame ry kań skie czy bry tyj skie uczel nie. 
– Cza sem ta ka wa wspól nie wy pi ta i sym pa tycz na, 
peł na żar tów czy po zy tyw nych emo cji roz mo wa 
spra wia, że ktoś wła śnie nas za pa mię ta i weź mie 
pod uwa gę w swo ich ana li zach – tłu ma czy swój 
mo dus ope ran di prof. Wit kow ski. 

Dzię ki kry zy so wi pan de mii 
UAM upo rząd ko wał swo je umo -
wy part ner skie – po czą tek peł -
nie nia przez prof. Wit kow skie go 
funk cji pro rek to ra ds. współ pra cy 
mię dzy na ro do wej UAM zbiegł się 
z po cząt kiem pan de mii i jak tłu ma czy, pa ra dok sal -
nie sta no wił do bry czas dla umię dzy na ro do wie nia 
uczel ni. Pod kie row nic twem prof. Wit kow skie go 
prze pro wa dzo no ana li zy, jak funk cjo nu ją po szcze -
gól ne umo wy part ner skie, co dzia ła do brze, a co 
go rzej. Po wsta ła spój na ba za da nych mię dzy na ro -
do wych part nerstw UAM i no wa stro na in ter ne -
to wa, a przede wszyst kim ma pa „bia łych plam”, 
czy li re gio nów, z któ ry mi UAM nie na wią zał 
przed 2020 r. współ pra cy. – Ta kim nie za go spo da ro -
wa nym przez nas re jo nem oka za ła się np. Ame ry ka 
Ła ciń ska i dziś, po dwóch la tach, ma my już kil ka bar -
dzo do brze ro ku ją cych kon tak tów z uczel nia mi 
z tam te go re gio nu – opo wia da. – Te raz przed na mi 
pra ca nad re gio nem An ty po dów.  

W po szu ki wa niu part ne rów istot na jest znów 
roz mo wa – w róż nych gre miach (wła dze rek tor -

skie, dzie ka ni, ka dra) trze ba szu kać od po wie dzi 
na py ta nie, któ re part ner stwa moż na uznać 
za stra te gicz ne dla uczel ni, i w ślad za ty mi roz mo -
wa mi na le ży prze su wać środ ki i wy sił ki. – Od li de -
ra ta kie po dej ście otwar to ści i wsłu chi wa nia się w gło -
sy róż nych grup in te re sa riu szy wy ma ga umie jęt no ści 
ba lan so wa nia oraz go dze nia wie lu po dejść, in te re sów 

wie lu grup ba daw czych z róż nych wy dzia łów. Na uczel -
ni o wiel ko ści ta kiej jak UAM [20 wy dzia łów – przyp. 
red.] to nie la da wy zwa nie – mó wi prof. Wit kow ski. 

Py ta ny o suk ces za wo do wy, pro rek tor UAM 
mó wi, że jest nim przede wszyst kim udział UAM 
w ini cja ty wie sie ci uni wer sy te tów eu ro pej skich 
oraz za an ga żo wa nie w ten pro jekt, ja kie uda ło 
się wy kre ować na uczel ni w cza sie pan de mii: 
– Przed 2020 r. ostroż nie sza co wa li śmy, że stwo rzy -
my mo że dwa pi lo ta żo we kur sy, tym cza sem dziś 

w ra mach zbu do wa ne go wspól nie w kon sor cjum 
wir tu al ne go kam pu su UAM ofe ru je ich po nad czter -
dzie ści! Po nad to, ini cja ty wa uni wer sy te tu eu ro pej -
skie go EPICUR jest sku tecz ną dro gą mo der ni za cji 
za rzą dza nia uczel nią. 

Ma na ge ment Star 2022 dum ny jest też z ofer ty, 
ja ka przez ostat nie la ta po wsta ła na UAM z my ślą 

o stu den tach za gra nicz nych. – Dziś 
ma my po nad czte ry sta róż nych za jęć 
na wszyst kich wy dzia łach uczel ni. To 
by się nie uda ło, gdy by nie „przy ja cie -
le in ter na cjo na li za cji”, czy li ro sną ca 
na UAM gru pa osób, któ re chcą się 
po świę cić roz wi ja niu współ pra cy mię -

dzy na ro do wej. Suk ce sem jest to, że wy krze sa li śmy 
z sie bie po zy tyw ne na sta wie nie do umię dzy na ro do -
wie nia.          Opr. MT
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Ja ki ze spół jest za tem od po wied ni, 
by po ra dzić so bie z wy zwa nia mi in -
ter na cjo na li za cji tak du żej uczel ni, ja -

ką jest Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie -
wi cza? Gwiaz da Za rzą dza nia 2022 

od po wia da krót ko: – Od po wied nio zróż ni co wa ny 
pod ką tem kom pe ten cji i wła ści wie ukie run ko wa ny 
na za da nia od po wia da ją ce po sia da nym przez po -
szcze gól ne oso by umie jęt no ściom.  

By tak się dzia ło, we dług prof. Wit kow skie go 
istot ny jest sta ły prze pływ in for ma cji w ze spo le. 
– Krót kie, na wet pół go dzin ne, ale re gu lar ne spo tka -
nia np. na Te amsach wy star czą, by nikt nie po wie -

lał te go, co ro bi już ktoś in ny, ale też, by człon ko -
wie ze spo łu mo gli wy ko rzy sty wać wza jem nie swo je 
do świad cze nia i by dzię ki te mu pra ca prze bie ga ła 
szyb ciej. 

Co dość oczy wi ste, li der od po wia da ją cy 
za umię dzy na ro do wie nie po trze bu je też do brze 
orien to wać się w spe cy fi ce kul tu ro wej róż nych 
kra jów i spo łecz no ści. Tu do bre in ten cje nie wy -
star czą – by na wią zać nić po ro zu mie nia, ko niecz -
na jest wie dza o spe cy ficz nych dla róż nych kul tur 
za sa dach. – W swo im ży ciu za wo do wym bar dzo du -
żo po dró żo wa łem i jeż dżąc w róż ne stro ny świa ta, 
ob ser wo wa łem, a po tem ana li zo wa łem, ja kie dzia ła -

nia przy no szą naj lep sze efek ty – opo wia da prof. 
Wit kow ski.  

Wnio ski? Naj bar dziej sku tecz ne są ta kie re la -
cje, któ re sta no wią kom bi na cję for mal nych i nie -
for mal nych dzia łań. – To w su mie pro ste: je śli do -
da my do te go, co ro bi my w ra mach obo wiąz ków 
służ bo wych, tro chę ser ca, tro chę za in te re so wa nia 
dru gim czło wie kiem, wte dy ta kie re la cje z part ner -
ski mi in sty tu cja mi, i za wie ra ne umo wy, zu peł nie 
ina czej funk cjo nu ją. 

Ta ki spo sób roz mo wy z part ner ski mi uczel nia -
mi, jak twier dzi Ma na ge ment Star 2022, spraw -
dza się zwłasz cza w przy pad ku uczel ni w ro dza -

DR HAB., PROF. UAM 
RAFAŁ 

WITKOWSKI 
Uniwersytet  

im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu

Jedna osoba nie jest w stanie  
rozwiązać żadnego z tych problemów, 
przed którymi stoi dziś uniwersytet  
w kontekście umiędzynarodowienia.  
Dlatego dobry lider musi przede 
wszystkim stworzyć odpowiedni zespół 
– mówi prof. RAFAŁ WITKOWSKI, 
prorektor UAM  
ds. współpracy międzynarodowej, 
MANAGEMENT STAR 2022.

Clou to ROZMOWA
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PODSTAWOWA CECHA LIDERA TO UMIEJĘTNOŚĆ  
ROZMOWY Z LUDŹMI I ROZUMIENIA TEGO,  

CO ONI CHCĄ POWIEDZIEĆ.{ {

Dr hab. RA FAŁ WIT KOW SKI, prof. UAM, hi -
sto ryk, m.in. Ko ścio ła, współ twór ca kie run ku Li -
be ral Arts and Scien ces przy Wy dzia le Hi sto rii 
UAM, w la tach 2011-2020 dy rek tor Uni wer sy tec -
kie go Cen trum Edu ka cji Mię dzy na ro do wej (AMU-
PIE), któ re go ce lem jest bu do wa nie ofer ty przed -
mio tów w ję zy kach ob cych. Za an ga żo wa ny we 
włą cze nie UAM do kon sor cjum uni wer sy te tów 
EPICUR. Od 2020 pro rek tor UAM ds. współ pra -
cy mię dzy na ro do wej – w ra mach tej funk cji roz wi -
ja współ pra cę z uni wer sy te ta mi w pra wie wszyst -
kich za kąt kach świa ta. Otwar ty na no we for my 
współ pra cy mię dzy na ro do wej, m.in. pro mu je ideę 
mi cro cre den tials. Po li glo ta (zna ję zy ki an giel ski, li -
tew ski, wło ski, ro syj ski i nie miec ki), za fa scy no wa -
ny wie lo ję zycz no ścią w wy mia rze hi sto rycz nym.

Wizyta studyjna z Karlsruher Institut für Technologie, członka EPICUR, na UAM 
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Nagrodę funduje IREG Observatory  
on Academic Ranking and Excellence



wspól nych pol sko -ja poń skich pro gra mów kształ -
ce nia, prof. Szmyd opo wia da: – Za in spi ro wa ło mnie 
to, że Ja po nia to kraj wie dzy, wie dzę (a co za tym 
idzie: na uczy cie li, pro fe so rów) da rzy się tam ogrom -
nym sza cun kiem, bo po wszech na jest świa do mość, że 
to wła śnie wie dza sta no wi gwa rant po wo dze nia, tak 
oso bi ste go, jak i suk ce su ca łe go kra ju, gdyż w przy -
szło ści tyl ko spo łe czeń stwa opar te na wie dzy bę dą 
de cy do wać o kształ cie świa ta. 

Prof. Szmyd pod kre śla, jak istot ne w pro ce sie 
kształ ce nia mo że być ze tknię cie się stu den ta 
z in nym mo de lem pra cy na uko wej, in nym po dej -
ściem do ro li ze spo ło wych wy sił ków w osią ga -
nym osta tecz nie suk ce sie. – Pol scy stu den ci to 
bar dzo uta len to wa na mło dzież, dla te go chciał bym, 
by jak naj wię cej z nich za po zna ło się z in nym niż 
w Pol sce sys te mem pra cy aka de mic kiej. I da lej 
prof. Szmyd wy ja śnia, ja kie do świad cze nia wy -
nie sio ne z po by tu na ja poń skich uczel niach mo gą 
być dla Po la ków in spi ru ją ce: pra ca ze spo ło wa, 
do któ rej pod okiem jed ne go pro fe so ra włą cze -
ni są i stu den ci przy go to wu ją cy pra cę in ży nier -
ską, i ma gi stran ci, i dok to ran ci. Przez to, że już 
ostat ni se mestr stu diów in ży nier skich spę dza się 
w ca ło ści w la bo ra to rium i ta cy stu den ci są moc -
no zin te gro wa ni z ca łą gru pą ba daw czą, to zna -
czy de fac to ra zem z ma gi stran ta mi i dok to ran ta -
mi opra co wu ją wspól ny te mat ba daw czy, to ci 

przy szli in ży nie ro wie uczą się, że to wła śnie pra -
ca ze spo ło wa wa run ku je roz wój, pro wa dzi 
do suk ce su, zy sku ją świa do mość, jak do bre wy -
ni ki moż na uzy skać przy do brze zor ga ni zo wa nej 
współ pra cy wie lu lu dzi, i bu dzi to w nich sza cu -
nek do zbio ro we go wy sił ku. 

Tro chę te go ze spo ło we go du cha stu den ci AGH 
mo gą do świad czyć już w cza sie za jęć w pol sko -
-ja poń skiej szko le zi mo wej ener ge ty ki w Kra ko -
wie i szko le let niej ener ge ty ki w To kio. Dwu ty -
go dnio we pro gra my szkół opra co wa no 
pod okiem prof. Szmy da tak, że stu den ci w mie -
sza nych gru pach pro jek to wych (for mu ła Pro ject 
Ba se Le ar ning) re ali zu ją wspól ne za da nia, któ re 
po prze dza ją wy kła dy ogól ne wy gła sza ne przez 
pol skich i ja poń skich pro fe so rów. Pro gram szkół 
wzbo ga ca ją też ele men ty wie dzy o kul tu rze obu 
kra jów (np. zwie dza nie za byt ków, na uka ka li gra -
fii, po zna wa nie róż nych form mu zycz nych i te -

atral nych – ope ra, kon cer ty, te atr ka bu ki itp.). 
– Cho dzi o to, by wy kształ cić in ży nie rów, któ rzy 
mie li by wie dzę peł niej szą niż tyl ko ta ogra ni czo -
na do za gad nień kie run ko wych, in ży nier skich. 
W ten spo sób chce my ich też za chę cić do po zna -
wa nia świa ta i od kry wa nia je go róż no rod no ści 
– mó wi prof. Szmyd. 

Jak do da je Te aching Star 2022, nie tyl ko Po la cy 
z tych za jęć wy cho dzą z no wy mi – po za nau ko wy -
mi – fa scy na cja mi. Ja poń skich stu den tów ocza ro -
wy wu je ma gicz na at mos fe ra Kra ko wa, je go bo ga -
ta ofer ta kul tu ral na, a tak że fakt, że Pol ska jest 

sto sun ko wo bez piecz nym kra jem. Dla te go rów -
nież na ba zie tych wza jem nych fa scy na cji umac niać 
moż na współ pra cę pol skich i ja poń skich uczel ni, 
np. w za kre sie „po waż niej szych” czy dłuż szych już 
jej form – pro gra mu po dwój ne go dy plo mo wa nia 
w ra mach stu diów 2. stop nia na kie run ku Ener gy 
and Envi ron men tal En gi ne ering czy bi la te ral nych 
stu diów dok to ranc kich, w ra mach któ rych stu den -
ci mu szą spę dzić na uczel ni part ner skiej co naj -
mniej 10 mie się cy.  

Naj lep szym do wo dem na to, że na gro da  
Te aching Star 2022 tra fia w od po wied nie rę ce są 
sło wa sa me go prof. Szmy da, któ ry tak de fi niu je 
suk ces za wo do wy: – Naj więk szą ra dość i sa tys -

fak cję bu dzą we mnie suk ce sy mo ich wy cho wan -
ków, świa do mość, jak wy so kie po zy cje zaj mu ją, 
wie dza o osią ga nych przez nich ko lej nych stop niach 
ka rie ry za wo do wej czy na uko wej. – Gwiaz da Na -
ucza nia 2022 pod su mo wu je: – Cie szy mnie, że 
wła dze AGH przy wią zu ją tak wiel ką wa gę 
do współ pra cy mię dzy na ro do wej, bo wszyst kie for -
my tej współ pra cy pro wa dzą do jed ne go ce lu: uzy -
ska nia przez AGH sta tu su uczel ni glo bal nej i w re -
zul ta cie bu du ją suk ces nas wszyst kich. 

Opr. MT 
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Kie dy mo wa o in ter na cjo na li za cji 
pol skich uczel ni, czę sto wska zy -
wa nym pro ble mem jest wciąż sto -
sun ko wo ma ła ofer ta kie run ków 

i za jęć, z któ rych sko rzy stać mo gli by 
stu den ci za gra nicz ni i na któ rej fun da men cie 
moż na by bu do wać mię dzy na ro do wą wy mia nę 
stu den tów oraz sze ro ką współ pra cę szkół w za -
kre sie dy dak ty ki. Dla te go trud no prze ce nić ro lę 
ta kich osób jak prof. Ja nusz Szmyd, któ ry na ba zie 
wła snych kon tak tów i na wią za nej jesz cze w la -
tach 80. XX w. współ pra cy z uczel nia mi ja poń ski -
mi zbu do wał im po nu ją cą dziś li stę pro gra mów 
kształ ce nia wspól nie re ali zo wa nych przez AGH 

i naj lep sze szko ły wyż sze z Kra ju Kwit ną cej Wi -
śni. Wśród tych pro gra mów dość wy mie nić: pol -
sko -ja poń ską szko łę zi mo wą ener ge ty ki w Kra -
ko wie i szko łę let nią ener ge ty ki w To kio 
(pro gram re ali zo wa ny od 2014 r. we współ pra cy 
z Shi bau ra In sti tu te of Tech no lo gy – SIT), umo wę 
o pro wa dze niu bi la te ral nych dok to ra tów (pro -
gram re ali zo wa ny od 2010 r. we współ pra cy 
z SIT), a ostat nio re ali za cję Mię dzy na ro do wej 
Wir tu al nej Szko ły w AGH (in ten syw ny mię dzy na -
ro do wy pro gram kształ ce nia opra co wa ny i wdra -
ża ny wspól nie z SIT) oraz opra co wa nie pro gra mu 
no we go mię dzy na ro do we go kie run ku Ener gy 
and Envi ron men tal En gi ne ering, na któ rym 

kształ ce nie ma się od by wać w sys te mie po dwój -
ne go dy plo mo wa nia w za kre sie stu diów 2. stop -
nia (umo wa zo sta ła pod pi sa na w czerw cu 2021). 
A prze cież w efek cie po dej mo wa nych przez prof. 
Szmy da wy sił ków AGH pod pi sa ła tak że umo wy 
dy dak tycz no -ba daw cze z in ny mi uczel nia mi ja -
poń ski mi (np. Ky oto Uni ver si ty, The Uni ver si ty of 
To kyo, Ky ushu Uni ver si ty), pro fe sor do ło żył też 
swo ją ce gieł kę do współ pra cy z uczel nia mi z in -
nych kra jów świa ta (np. Ko rea Po łu dnio wa, 
Niem cy, Kró le stwo Ni der lan dów, Szwaj ca ria).  

Py ta ny o oso bi ste mo ty wa cje pro wa dzo nej 
od kil ku dzie się ciu lat tak in ten syw nie współ pra cy 
z Ja po nią i wy sił ków po dej mo wa nych na rzecz 

PROF. DR HAB. INŻ.   
JANUSZ  
SZMYD 

Akademia Górniczo- 
-Hutnicza w Krakowie

W Pol sce ma my bar dzo uta len to wa ną 
mło dzież, dla te go wró ci łem do kra ju  
z za mia rem da wa nia szan sy ko lej nym 
rocz ni kom, by stu den ci ko rzy sta li 
na współ pra cy z uczel nia mi ja poń ski mi 
i wy jeż dża li. Dzię ki te mu mo gą  
zo ba czyć in ny sys tem pra cy na uko wej,  
in ny sto su nek spo łecz ny do wie dzy, 
do współ dzia ła nia w ze spo łach  
– mó wi prof. dr hab. inż. JA NUSZ 
SZMYD, uho no ro wa ny na gro dą  
TE ACHING STAR 2022.

Kult wiedzy   
i PRACY W ZESPOLE
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Prof. dr hab. inż. JA NUSZ SZMYD,  
ab sol went AGH (1977, w za kre sie me ta lur gii me -
ta li nie że la znych), sto pień dok to ra otrzy mał 
w 1980 (AGH), a sto pień dok to ra ha bi li to wa ne go 
w 1992 (AGH), od 1995 pro fe sor AGH. Ty tuł na -
uko wy pro fe sor na uk tech nicz nych otrzy mał z rąk 
Pre zy den ta RP w 2002, a w 2005 zo stał mia no wa -
ny przez Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej i Spor tu 
na sta no wi sko pro fe so ra zwy czaj ne go. Spe cja li zu -
je się w mo de lo wa niu ma te ma tycz nym pro ce sów 
trans por tu cie pła i ma sy, pra cu je obec nie na Wy -
dzia le Ener ge ty ki i Pa liw Aka de mii Gór ni czo -Hut -
ni czej w Kra ko wie. Re ali zu je wie le gran tów ba -
daw czych, jest au to rem po nad 270 prac 
na uko wych. Dok tor ho no ris cau sa Shi bau ra In sti -
tu te of Tech no lo gy (To kio). Od 2018 pre zy dent 
EUROTHERM Com mit tee, wi ce prze wod ni czą cy 
Ko mi sji Za gro żeń Cy wi li za cyj nych PAU, czło nek 
Ko mi te tu Ter mo dy na mi ki i Spa la nia PAN oraz 
czło nek the As sem bly of World Con fe ren ces on 
Expe ri men tal He at Trans fer, Flu id Me cha nics and 
Ther mo dy na mics. Na AGH peł ni funk cję ko or dy -
na to ra ds. współ pra cy z Ja po nią oraz kie row ni ka 
stu diów dok to ranc kich, w okre sie 2006-2020 był 
kie row ni kiem Ka te dry Pod sta wo wych Pro ble mów 
Ener ge ty ki. Pro mo tor 6 bi la te ral nych dok to ra tów, 
wy pro mo wał 3 ha bi li tan tów oraz 14 dok to rów. 
Opra co wał pro gram stu diów mię dzy na ro do we go 
kie run ku kształ ce nia Ener gy and Envi ron men tal 
En gi ne ering (re ali zo wa ny wspól nie przez AGH 
i Shi bau ra In sti tu te of Tech no lo gy).

Nagrodę ufundowała 
Narodowa Agencja 

Wymiany Akademickiej
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IMPONUJE MI SZACUNEK DO WIEDZY  
I SPOŁECZNA ŚWIADOMOŚĆ, ŻE TYLKO WIEDZA  

MOŻE ZAGWARANTOWAĆ SUKCES, TAK INDYWIDUALNY,  
JAK I SUKCES CAŁEGO KRAJU.

{{

Uroczystość nadania  
prof. Szmydowi doktoratu  

honoris causa Shibaura Institute  
of Technology w Tokio



(pro jekt, w ra mach któ re go pro wa dzo ne by ły dzia -
ła nia ma ją ce na ce lu po ka za nie po ten cja łu uczel ni, 
jej stu den tów i pra cow ni ków – se sje fo to gra ficz ne, 
ak cja Gość na Gwiazd kę, wy da nie co ok bo oka, po -
rad ni ka dla stu den tów Ja sna stro na ży cia, czy li jak 
za cho wać po go dę du cha, or ga ni za cja uni wer sy tec -
kich dni róż no rod no ści); szko le nia (m.in. w ra mach 
fi nan so wa ne go przez NAWA pro jek tu Bu ild Up) dla 
pra cow ni ków UŁ z za kre su wie lo kul tu ro wo ści 
i pra cy z oso ba mi z za gra ni cy.  

Efek tem tych wszyst kich dzia łań pro wa dzo nych 
przez kie ro wa ny przez Li lia nę La to ze spół Biu ra 
Współ pra cy z Za gra ni cą UŁ jest to, że Uni wer sy tet 
Łódz ki w ostat nich dwóch la tach zaj mo wał 3. miej -
sce w Pol sce wśród uczel ni pu blicz nych pod wzglę -
dem licz by stu diu ją cych na peł nym cy klu stu diów 
stu den tów z za gra ni cy, a tak że znaj do wał się 
w czo łów ce pol skich uczel ni pod wzglę dem mo bil -
no ści stu den tów i pra cow ni ków w ra mach pro gra -
mu Era smus+ i wy mia ny w ra mach umów bi la te -
ral nych. Prof. Żą dziń ska tak opi su je dyr. La to: 
Ce chu je ją przede wszyst kim pa sja do pra cy, któ rą wy -
ko nu je. Nie jest je dy nie urzęd ni kiem re ali zu ją cym wy -
tycz ne stra te gii UŁ, choć wy wią zu je się z tych za dań 
wzo ro wo, ale rów nież za wsze sta ra się być bli sko za -
gra nicz nych stu den tów i ich pro ble mów, wspie rać ich 
od pierw szych dni ich po by tu w Pol sce. 

Na to miast sa ma Mar ke ting Star 2022 de fi niu je 
swo je po dej ście do pra cy na stę pu ją co: – Aby zaj mo -
wać się spra wa mi umię dzy na ro do wie nia uczel ni, do -
brze jest po sia dać lub wy pra co wać w so bie pew ne ce -
chy cha rak te ru, któ re mo gą 
z la ta mi przy nieść po zy tyw -
ne re zul ta ty w pra cy. Są to 
mię dzy in ny mi: otwar tość 
na lu dzi i ich róż no rod ność, 
umie jęt ność pra cy w ze spo -
le i z ze spo łem, ela stycz -
ność w do pa so wy wa niu się 
do zmie nia ją cych się sy tu -
acji w Pol sce i na świe cie, 
wia ra, de ter mi na cja, opty -
mizm oraz kre atyw ność.  

Li lia na La to twier dzi 
wresz cie, że umię dzy na -
ro do wie nie uczel ni ma 
wie le płasz czyzn, sta no wi 
ob szar, któ re go nie ustan -
nie trze ba się uczyć, wszyst ko bo wiem w tej dzie -
dzi nie się cią gle zmie nia, przez co sta no wi fa scy nu -
ją cy te mat do pra cy, rów nież tej mar ke tin go wej. 

Py ta na o to, co jest dla niej suk ce sem na za wo do -
wej dro dze, Gwiaz da Mar ke tin gu 2022 od po wia da: 
– Naj więk szym suk ce sem jest to, że zro zu mia łam, że 
po raż ki i idą ca za ni mi po ko ra są czę ścią pro ce su, że 
to wła śnie one nas wzmac nia ją i to z nich czer pie my 
do świad cze nie i wie dzę, jak da lej dzia łać. Bez po ra żek 
nie by li by śmy w sta nie zde fi nio wać, czym jest suk ces, 
a bez po ko ry nie by li by śmy w sta nie z wy ro zu mia ło ścią 
pra co wać z in ny mi ludź mi.  

Li lia na La to tłu ma czy, że jej suk ce sem w pra cy za -
wo do wej jest wie lo let nie wspar cie i za ufa nie władz 
uczel ni, któ ra in we stu je w no we roz wią za nia 
w pro ce sach in ter na cjo na li za cji. – Za suk ces uzna ję 

to, że pra cu ję ze zgra nym i za an ga żo wa nym ze spo -
łem, bez któ re go nie przy zna no by mi tej na gro dy. I tę 
na gro dę po strze gam ja ko wy róż nie nie dla ca łe go ze -
spo łu BWZ. Suk ce sem jest dla mnie rów nież to, że 
pra cow ni cy UŁ wy kre śli li ze słow ni ka sło wa „cu dzo zie -
miec” i „ob co kra jo wiec”, za stę pu jąc je zwro tem: stu -
dent/pra cow nik Uni wer sy te tu Łódz kie go z za gra ni cy, 
co po ka zu je praw dzi we zmia ny w na szej spo łecz no ści. 

Wal de mar Si wiń ski, za ło ży ciel Fun da cji Edu ka cyj -
nej „Per spek ty wy” pod kre śla: – Nie by ło by suk ce su 
umię dzy na ro do wie nia, gdy by nie gro no pro fe sjo na li -
stów -za pa leń ców, któ rzy rzu ci li swo je si ły i ta len ty 
na prze ko na nie pol skich uczel ni, że jest to po trzeb ne 
i wy ko nal ne. Każ de no we przed się wzię cie wy ma ga 
pio nie rów, któ rzy po rwą za so bą in nych. Li lia na La to 
na le ży do tej wą skiej gru py li de rów in ter na cjo na li za cji, 
za któ ry mi z peł nym za ufa niem po szli in ni. Na gro da 
„Gwiaz da Umię dzy na ro do wie nia – MARKETING 
STAR 2022” tra fia w naj lep sze rę ce! 
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GWIAZDA MARKETINGU MARKETING STAR

Gwiaz da Mar ke tin gu 2022 przez kil ka -
na ście lat pra cy na Uniwersytecie Łódzkim 

do ko na ła na praw dę wie le. By wy mie nić naj -
waż niej sze współ two rzo ne, wy my ślo ne i wdra ża -
ne przez nią i jej ze spół po my sły: apli ka cja 
SmartUni (uzy ska ła 2. miej sce w Eu ro pie w kon -
kur sie na rzę dzi pro mo cyj nych EUPRIO w 2015 r. 
oraz opi sa na zo sta ła ja ko przy kład do brych prak tyk 
w pu bli ka cji DAAD), Uni wer sy tet Róż no rod ny 

LI LIA NA LA TO, ab sol went ka an gli sty ki ze spe -
cjal no ścią na ucza nie ję zy ka an giel skie go ja ko ob ce -
go na Uni wer sy te cie Gdań skim. Na Uni wer sy te cie 
Łódz kim pra cu je od 2010 r., od 2011 ja ko dy rek -
tor Biu ra Współ pra cy z Za gra ni cą. Ja ko dy rek tor 
chęt nie do strze ga i roz wi ja kon cep cje człon ków 
ze spo łu, wspie ra jąc ory gi nal ny tok my śle nia, po ży -
tecz ny dla stra te gii uczel ni.  

By ła prze wod ni czą cą sie ci In ter na tio nal Re la tions 
Of fi ces Fo rum w la tach 2017-2018, a obec nie mo -
de ru je pra cę po nad 90-oso bo wej gru py eks per -
tów ds. re kru to wa nia na stu dia peł ne. Współ po my -
sło daw czy ni i re ali za tor ka pro jek tu Uni wer sy tet 
Róż no rod ny. Pro wa dzi ła i wy stę po wa ła na wie lu 
kon fe ren cjach po świę co nych umię dzy na ro do wie -
niu w kra ju i za gra ni cą. Wspie ra wszyst ko to, co 
słu ży idei wie lo kul tu ro wo ści w du chu to le ran cji, 
otwar to ści, współ pra cy i wza jem ne go sza cun ku. 

Lu bi me dy to wać, prze by wać na ło nie przy ro dy, 
fo to gra fo wać na tu rę. We ge ta rian ka za chwy co -
na kul tu rą i tra dy cją In dii. Ko cia ra.

 
LILIANA  

LATO 
Uniwersytet  

Łódzki

– Jest jed nym z fi la rów roz wo ju  
umię dzy na ro do wie nia, za rów no  
w ska li Uni wer sy te tu Łódz kie go,  
jak i w ska li ogól no pol skiej. […] 
 Je śli ist niał by ar che typ wła ści wej  
oso by na wła ści wym miej scu,  
to naj lep szym je go przy kła dem  
w ob sza rze umię dzy na ro do wie nia 
i bu do wa nia sil nej róż no rod no ści  
uczel ni by ła by z pew no ścią ona  
– tak o LI LIA NIE LA TO,  
MARKETING STAR 2022,  
na pi sa ła w swo jej re ko men da cji  
prof. dr hab. Elż bie ta Żą dziń ska,  
rek tor Uniwersytetu Łódzkiego. 


Nagrodę ufundowała 
Narodowa Agencja 

Wymiany Akademickiej
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Fascynująca ZMIENNOŚĆ

Liliana Lato z ekipą z Biura Współpracy z Zagranicą 
Uniwersytetu Łódzkiego

UMIĘDZYNARODOWIENIE UCZELNI  
MA WIELE PŁASZCZYZN, STANOWI OBSZAR,  
KTÓREGO NIEUSTANNIE TRZEBA SIĘ UCZYĆ,  

WSZYSTKO BOWIEM W TEJ DZIEDZINIE SIĘ ZMIENIA
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den tów z za gra ni cy zni we lo wa ne zo sta ną ne ga -
tyw ne skut ki ni żu de mo gra ficz ne go. Po dru gie 
zaś na dzie ja na to, że przy cią gnię cie ob co kra jow -
ców do mia sta wy wo ła zmia ny struk tu ral ne 
na uczel niach. – Uzna li śmy, że dzię ki umię dzy na ro -
do wie niu uczel nie bę dą le piej funk cjo no wać, le piej 
przy go tu ją swo ją ad mi ni stra cję (bę dą bar dziej pro -
stu denc kie), a z dru giej stro ny na ukow cy wyj dą ze 
swo jej stre fy kom for tu, bę dąc zmu sze ni do pro wa -
dze nia za jęć po an giel sku, ale w kon se kwen cji 
gdzieś póź niej za czną też pu bli ko wać i po ja wiać się 
w obie gu mię dzy na ro do wym, 
co przy czy ni się do wy pro mo -
wa nia pol skiej na uki.  

W cią gu kil ku na stu lat 
dzię ki wspie ra niu or ga ni za -
cyj ne mu i fi nan so we mu lu -
bel skie go świa ta aka de mic -
kie go przez sa mo rząd 
mia sta uda ło się do pro wa dzić do zre ali zo wa nia 
wszyst kich stra te gicz nych ce lów (spi sa nych we 
współ two rzo nej przez dr. Sa ga na Stra te gii Lu -
blin 2020). Dość po wie dzieć, że dziś w Lu bli nie 
stu diu ją ob co kra jow cy z po nad stu róż nych kra -
jów świa ta. Dr Sa gan nie kry je du my: – Kil ka na -
ście lat na szej pra cy nad wspar ciem umię dzy na ro -
do wie nia lu bel skich uczel ni do wio dło, że 
moż na za rzą dzać pro ce sem in ter na cjo na li za cji, co 
wię cej: to sa mo rząd mo że być ini cja to rem te go 
pro ce su. 

Dal sze pla ny? – Te raz wy ty cza my no we kie run ki 
stra te gii umię dzy na ro do wie nia mia sta we współ -
pra cy z uczel nia mi – zdra dza dr Sa gan. – To pro -
jekt Aka de mic ki Lu blin – Mię dzy na ro do wy 
Ośro dek Kształ ce nia i Ba dań oraz pro gram Vi si -
ting Pro fes sors, czy li fi nan so wa nie przy jaz dów na -
ukow ców do Lu bli na, by tu pro wa dzi li za ję cia i ba -
da nia. 

We dług Gwiaz dy Dy plo ma cji 2022 pol skie 
uczel nie po win ny moc niej za an ga żo wać się 
w mię dzy na ro do we kon sor cja – i to nie tyl ko na -
uko we, ale też eks perc kie, wdro że nio we czy łą -
czą ce po li ty ki pu blicz ne z uczel nia mi; trze ba też 
wal czyć o mię dzy na ro do we akre dy ta cje i wyż -
sze miej sce w ran kin gach świa to wych, bo o nie 
py ta co raz czę ściej biz nes mię dzy na ro do wy. Na -
to miast w kwe stii „pol skich dys cy plin eks por to -
wych”, czy li kie run ków kształ ce nia, ja kie war to 
pro mo wać wśród stu den tów za gra nicz nych, dr 
Sa gan re ko men du je: – Mo im zda niem wciąż nie -
wy ko rzy sta ną szan są pol skich uczel ni są wszyst kie 
kie run ki zwią za ne ze śro do wi skiem, rol nic twem, 
zdro wą żyw no ścią. Je stem prze ko na ny, że już nie -
ba wem wła śnie ty mi kie run ka mi za in te re su ją się 
stu den ci z Afry ki czy Azji. 

Py ta ny o wła sne mo ty wy za in te re so wa nia się 
pro ble ma ty ką umię dzy na ro do wie nia pol skich 
uczel ni, dr Sa gan tłu ma czy, że od kil ku na stu lat 
fa scy nu je go za gad nie nie wie lo kul tu ro wo ści 
– pro wa dził w tym ob sza rze ba da nia na uko we 
w ra mach mię dzy na ro do we go pro jek tu z na -

ukow ca mi ame ry kań ski mi i dzię ki tym wła śnie 
ba da niom wpadł na po mysł, by wnio ski z ana liz 
za im ple men to wać w po li ty kach pu blicz nych 
w Pol sce. – Trud no prze ce nić war tość umię dzy na -
ro do wie nia. In ter na cjo na li za cja na uki pod no si jej 
ja kość, a to ma po zy tyw ny wpływ na trans fer wie -
dzy do prze my słu oraz na roz wój tech no lo gicz ny 
kra ju. Nie bę dzie prze sa dą stwier dze nie, że umię -
dzy na ro do wie nie sta no wi je den z naj waż niej szych 
spo so bów na przej ście Pol ski z mo de lu roz wo ju imi -
ta cyj ne go na mo del in no wa cyj ny.  

 Wy róż nie nie Pu blic Di plo ma cy Star przy zna wa -
ne jest oso bom, któ re „upo wszech nia ją wy so kie 
stan dar dy mię dzy na ro do wych kon tak tów aka de -
mic kich i na uko wych”. Dla dr. Sa ga na fun da men -
tem tych stan dar dów jest umie jęt ność pra cy 
w śro do wi sku mię dzy kul tu ro wym. Ko niecz ny jest 
tu spo ry za sób wie dzy ogól nej o róż nych kul tu -
rach i spo łecz no ściach, ale tak że po kła dy em pa tii 
i aser tyw no ści. – By do brze so bie ra dzić w re la cjach 
mię dzy na ro do wych, trze ba się do brze po ru szać 
po „po tłu czo nym szkle” niu an sów mię dzy kul tu ro -

wych, ale też po li tycz nych czy go spo dar -
czych – mó wi ob ra zo wo Gwiaz da Dy plo -
ma cji 2022. – Ale war to, bo otwar tość 
na świat, sza cu nek do in nych kul tur i wraż -
li wość na róż ne punk ty wi dze nia otwie ra ją 
dro gę do suk ce su. Umie jęt ność włą cze nia 
się w dy na mi kę wie lo kul tu ro wą jest też sza -
le nie waż na dla roz wi ja nia wła snej kre -

atyw no ści. 
Opr. MT
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GWIAZDA DYPLOMACJI PUBLIC DIPLOMACY STAR

Lu blin to jed no z naj bar dziej pro aka -
de mic kich miast w Pol sce – i też je -
den z naj bar dziej umię dzy na ro do wio -

nych pol skich ośrod ków uczel nia nych. 
– Dziś sek tor aka de mic ki w Lu bli nie jest 

ogrom ny i wpły wa na każ dy aspekt funk cjo no wa nia 
mia sta – mó wi wy róż nio ny na gro dą Pu blic Di -
plo ma cy Star 2022. – Za czę ło się od te go, że bar -
dzo chcie li śmy ja ko sa mo rząd przez umię dzy na ro -
do wie nie zwięk szyć ka pi tał in te lek tu al ny mia sta. 
Ale też chcie li śmy wy ge ne ro wać wie lo kul tu ro wość, 
o któ rej ty le się w Pol sce mó wi, a w rze czy wi sto ści 
nie za wie le się w tym za kre sie dzie je. Za le ża ło 
nam na tym, by „uświa to wić” Lu blin przez obec -
ność w nim stu den tów za gra nicz nych. 

 Im pul sy do sys te mo we go wspar cia uczel ni 
w za kre sie umię dzy na ro do wie nia by ły dwa: 
po pierw sze za ło że nie, że dzię ki na pły wo wi stu -

DR   
MARIUSZ 
SAGAN 

Urząd Miasta  
Lublin

Zdecydowana większość samorządów 
miast, w których funkcjonują 
uczelnie, nie rozumie wagi 
współpracy ze szkołami wyższymi. 
Tymczasem dla wzmocnienia polskich 
ekosystemów uniwersyteckich 
potrzebna jest zdecydowanie większa 
kultura współpracy samorządów  
z uczelniami – apeluje dr MARIUSZ 
SAGAN, dyrektor Wydziału 
Strategii i Przedsiębiorczości 
Urzędu Miasta Lublin, PUBLIC 
DIPLOMACY STAR 2022.



Trzeba „uświatowić”  
POLSKIE MIASTA 

UMIĘDZYNARODOWIENIE JEST KLUCZOWYM CZYNNIKIEM  
PRZEJŚCIA POLSKI Z MODELU ROZWOJU IMITACYJNEGO  

DO MODELU INNOWACYJNEGO.{ {

fot. Krystian Paździor / UML

Dr MA RIUSZ SA GAN, dy rek tor Wy dzia łu 
Stra te gii i Przed się bior czo ści Urzę du Mia sta Lu -
blin, współ twór ca Stra te gii Lu blin 2020 i Stra te gii 
Lu blin 2030. Ad iunkt w In sty tu cie Ryn ków i Kon ku -
ren cji Ko le gium Na uk o Przed się bior stwie SGH 
w War sza wie. Ab sol went eko no mii (1996) i po li -
to lo gii (1997) na UMCS, dok to rat z za rzą dza nia 
obro nił na SGH (2008). Eks pert i prak tyk w za kre -
sie roz wo ju re gio nal ne go i stra te gii miast oraz za -
rzą dza nia stra te gicz ne go w biz ne sie mię dzy na ro -
do wym. Au tor i współ au tor po nad 100 pu bli ka cji 
oraz kil ku na stu ksią żek. W la tach 2014-2016 czło -
nek Glo bal Ad vi so ry Bo ard w Cen ter for Le ader -
ship and Ma na ge ment na ame ry kań skim Uni wer -
sy te cie Rut ger sa.

Nagrodę funduje IREG Observatory  
on Academic Ranking and Excellence

student.lublin.eu

Contact: 
Victoria Herun Lublin Municipal Office,  
Strategy and Entrepreneurship Department 
Plac Litewski 1, 20-080 Lublin 
tel.: +48 81 466 25 11, fax: +48 81 466 25 01 
email: study@lublin.eu  
facebook.com/studyinlublin 
vk.com/studyinlublin 
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WSCHODZĄCA GWIAZDA RISING STAR

Bliski i stały kontakt ze studentami 
i uczelnianymi partnerami, z wykorzystaniem 

(jeszcze w czasach przed pandemią!) internetowych 
komunikatorów, mediów społecznościowych itp.; 
otwartość na potrzeby zgłaszane przez studentów, 
wychodzenie do nich z pomysłami, z propozycjami 
spotkań, wspólne wyjścia w ciekawe miejsca, 
umiejętność rozwiązywania problemów i zgłaszanie 
chęci pomocy każdemu studentowi… – takie m.in. 
są składowe sposobu pracy Moniki Wysockiej. To, 
jak mówi sama Rising Star 2022, praca przez 24 
godziny i 7 dni w tygodniu, bo tylko pełne 
zaangażowanie może przynieść sukces w obszarze 
umiędzynarodowienia tak specyficznej uczelni, jaką 
jest AMW. – Nasza uczelnia jest mała, dlatego mogę 
mieć bezpośredni i ciągły kontakt z podchorążymi 
i studentami – tłumaczy Rising Star 2022. – Ale też 
przyjęłam taki model pracy, że jeśli mam doradzać tym 
młodym ludziom w budowaniu ich ścieżek rozwoju, 
powinnam każdego z nich jak najlepiej poznać, także 
prywatnie. 

Studenci doceniają jej wysiłki i darzą ją ogromnym 
zaufaniem. To ostatnie wynika zarówno z faktu, że 
Monika Wysocka sama w czasie studiów dużo 
korzystała z mobilności krajowych i zagranicznych, 
jak i z jej młodego wieku. Dlatego zdarza się, że 
erasmusi przychodzą do niej i mówią „Pani dopiero 
co kończyła studia, więc pani najlepiej potrafi nam 
doradzić”. Raz nazwali ją nawet swoim „dowódcą 
na okręcie”. – Ale ja nie jestem ich dowódcą, bo nie 
jestem żołnierzem – uśmiecha się Wysocka. – Mam 
za to nadzieję, że jestem dla nich liderem, bo dla mnie 
to „moi ludzie”, o których chcę jak najlepiej zadbać. 

Nietuzinkowe oddanie pracy Wschodzącej 
Gwiazdy 2022 na uczelni jest wyraźnie zauważalne. 
– Wzorowa postawa, zaangażowanie, pracowitość 
i dyspozycyjność pani Moniki Wysockiej przysłużyły się 
znacznemu polepszeniu funkcjonowania całej uczelni. 
Wielokrotnie wykonuje swoje obowiązki poza 
godzinami służbowymi, służąc radą studentom 
i pracownikom. Dzięki jej sumienności i całodobowej 
opiece studenci wykazują wysoki poziom dyscypliny 
oraz mają poczucie bezpieczeństwa – stwierdza 
kmdr ppor. mar. Sandra Zarychta.  

Efekty? Kiedy przyszła do pracy w AMW, 
z mobilności zagranicznych korzystało ledwo 20-30 
studentów i pracowników z jednego tylko wydziału 
uczelni. Teraz wyjeżdżają studenci i pracownicy 
wszystkich wydziałów i jest to około 200 osób na rok 
akademicki. Udało się także uczynić z AMW ośrodek 
przyjmujący studentów zagranicznych na studia 
i praktyki. – To był ogrom pracy, bo musieliśmy 
dostosować ścieżki kształcenia tak, by zarówno 
wyjeżdżający na mobilności, jak i przyjeżdżający do nas 
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W rekomendacji napisanej przez 
kontradm. prof. dr. hab. Tomasza 
Szubrychta, rektora-komendanta 
Akademii Marynarki Wojennej  
w Gdyni, czytamy m.in. Dla Moniki 
Wysockiej praca jest nie tylko pracą, 
ale przede wszystkim pasją, której się 
oddaje z pełnym zaangażowaniem 
 i poświęceniem. Co jeszcze cechuje 
RISING STAR 2022? 

Mo ni ka Wy soc ka, ab sol went ka bez pie czeń stwa 
na ro do we go, spe cjal ność mię dzy na ro do we pra wo 
hu ma ni tar ne i mi gra cji w Aka de mii Ma ry nar ki Wo -
jen nej w Gdy ni (2015), obec nie w trak cie dok to ra -
tu na tej że uczel ni. Ukoń czy ła też stu dia po dy plo -
mo we Glo bal Af fa irs and Di plo ma cy (Aka de mia 
Sztu ki Wo jen nej i Uni ver si ty of Buc kin gham) oraz 
wie le kur sów ję zy ko wych i spe cja li stycz nych w kra -
ju i za gra ni cą (m. in. w St. An drews Uni ver si ty). 

Na AMW peł ni funk cje peł no moc ni ka rek to ra -
-ko men dan ta ds. wy mian mię dzy na ro do wych, in -
sty tu cjo nal ne go ko or dy na to ra Era smus+ i Mi li ta ry 
Era smus+. Re pre zen tu je też uczel nię w pro gra mie 
Eu ro pe an In i tia ti ve for the Exchan ge of Mi li ta ry 
Young Of fi cers i peł ni ro lę za stęp cy gru py ro bo czej 
ds. roz wo ju szkol nic twa ma ry na rek wo jen nych 
w Eu ro pie. Z za mi ło wa nia po dróż nicz ka.
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studenci mogli się kształcić bezstratnie – opowiada 
Wysocka. Dodatkową komplikacją w tym procesie był 
fakt, że AMW jest uczelnią mundurową, zatem 
ograniczaną międzynarodową prawem wojskowym 
i konwencją prawa morza. 

Pytana o własną definicję sukcesu, mówi 
z prostotą: – Sukces jest wtedy, gdy się idzie 
z przyjemnością do pracy i pracuje się z ludźmi, których 
się lubi. A ja mam genialny zespół, świetnego szefa 
biura, superautorytety na czele z rektorem-
komendantem, i fantastycznych studentów, którzy 
potrafią do mnie przyjść i powiedzieć mi: „Dziękuję, 
zmieniła pani moje życie” albo „Dzięki pani otworzyły 
mi się oczy” czy wreszcie „Dzięki pani wiem, że mogę 
osiągnąć wszystko moją ciężką pracą”. I to jest mój 
największy sukces. A drogą do niego jest ciężka praca 
każdego dnia, determinacja i ambicja. 

Opr. MT


