Uczelnie członkowskie:
Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej
Gdański Uniwersytet Medyczny
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II
Politechnika Łódzka
Politechnika Gdańska
Politechnika Śląska
Politechnika Wrocławska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uniwersytet Warszawski

17
wiodących polskich
uczelni publicznych
234
programy studiów
w języku angielskim

Uniwersytet Wrocławski

Do sieci mogą przystąpić polskie
państwowe uczelnie akademickie,
po przedłożeniu do decyzji Rady
pisemnego wniosku, zawierającego
informację o stopniu umiędzynarodowienia.

17335
studentów
zagranicznych
361
międzynarodowych
projektów badawczych

Czym jest IROs Forum?
Sieć działów współpracy z zagranicą
wiodących polskich akademickich uczelni
państwowych.
Utworzona w 2007 roku jako innowacyjny
projekt z inicjatywy kierowników działów
odpowiedzialnych za wymianę studentów
i koordynatorów programu Erasmus.
Powołana dla rozwijania nowych form
współpracy koleżeńskiej.

Działalność:
WARSZTATY I SEMINARIA:

Cele i zadania:

"Internacjonalizacja kształcenia - możliwość
czy konieczność?"

t inicjowanie wspólnych projektów
mających na celu rozwój współpracy
akademickiej

"Różnice międzykulturowe w środowisku
akademickim - jak przełamywać stereotypy"

t rozszerzanie współpracy uczelni
w dziedzinie badań i zarządzania
projektami
t rozwijanie nowych umiejętności
i doskonalenie dotychczasowych poprzez
organizowanie warsztatów i seminariów
t promocja uczelni partnerskich Forum
w Polsce i za granicą
t wprowadzanie standardów jakości
w obszarze współpracy międzynarodowej
t wymiana informacji i przykładów dobrej
praktyki
t wyrażanie opinii dotyczących uregulowań
prawnych szkolnictwa wyższego

"Zagadnienia zdrowia i bezpieczeństwa
w wymianie studentów Erasmusa"
"Polish-American Cooperation
- new aspects and opportunities"
"Strategy of internationalization"
Seminarium Bolońskie "Mobilność studentów
w 3-stopniowym systemie studiów"
Warsztaty dla uczelnianych koordynatorów
Programu Erasmus
PROJEKTY:
"International Education: Polish-Norwegian
Paths", projekt ﬁnansowany ze środków FSS
(8 partnerów z Polski, 4 partnerów
z Norwegii)
PROMOCJA UCZELNI PARTNERSKICH
ZA GRANICĄ:
Targi towarzyszące konferencjom EAIE
i NAFSA
Spotkania sieci Baltic Sea Region University
Network
Forum of Science w Japonii
Targi edukacyjne w Kazachstanie

