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IROs

Forum jest siecią biur współpracy z zagranicą publicznych uczelni
w Polsce. Celem International Relations Offices Forum jest rozwój współpracy międzynarodowej oraz wzajemna pomoc i wymiana dobrych
praktyk w tym zakresie. Do zadań IROs Forum należą w szczególności:

•

inicjowanie wspólnych projektów rozwijających współpracę akademicką,

•

promocja uczelni członkowskich sieci w Polsce i za granicą,

•

podnoszenie kwalifikacji pracowników biur współpracy
z zagranicą poprzez organizowanie warsztatów i seminariów,

•

wymiana informacji i dobrych praktyk oraz rozwiązywanie bieżących
spraw związanych z działalnością biur współpracy z zagranicą,

•

rozwój wspólnych strategii dla pozyskiwania funduszy
na realizację projektów międzynarodowych,

•

inicjowanie nowych rozwiązań i wprowadzanie standardów
jakości w obszarze współpracy międzynarodowej,

•

wyrażanie opinii dotyczących uregulowań
prawnych szkolnictwa wyższego.

Organem decyzyjnym IROs Forum jest Rada Forum, w której skład wchodzi po jednym przedstawicielu delegowanym przez władze uczelni członkowskiej. Funkcję
Przewodniczącego Rady Forum pełni przedstawiciel uczelni przewodniczącej
sieci i wybieranej przez Radę IROs Forum na okres jednego roku kalendarzowego.
IROs Forum ma charakter otwarty i na wniosek zainteresowanej i uprawnionej
uczelni, po spełnieniu warunków określonych przez Radę Forum może przyjąć
ją do grona swoich członków. Obecnie w skład sieci wchodzi 20 znaczących
uczelni w Polsce.

Cele i zadania IROs Forum
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Wizja

Naszym dążeniem jest, aby sieć IROs Forum:
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•

osiągnęła trwałą pozycję w Polsce jako organizacja ekspercka,
służąca jako ciało doradcze władzom uczelni i państwa,

•

propagowała kompleksowe podejście do umiędzynarodowienia,
które powinno przenikać każdy proces funkcjonowania
nowoczesnej i otwartej uczelni,

•

aktywnie wpływała na postrzeganie uczelni wyższych jako
miejsca spotkań różnych kultur w duchu nauki i tolerancji,

•

czerpała z potencjału wiedzy i doświadczenia uczelni
członkowskich, dzielących się ze sobą dobrymi praktykami oraz
wspierała swą wiedzą inne uczelnie w Polsce i za granicą.
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DOKONANIA
IROS
FORUM
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Konferencje, warsztaty seminaria
(2008-2017)

•
•

Seminarium – Współpraca uczelni z samorządem, Łódź, 9 czerwca 2017
Warsztat Design Thinking
– zadania i wyzwania IROs Forum, Kraków, luty 2017

•

Wystąpienia przedstawicieli IROs Forum podczas konferencji
Perspektyw „Studenci zagraniczni w Polsce”, Warszawa 2013,
Poznań 2014, Lublin 2015, Gdańsk 2016, Kraków 2017

•

Udział przedstawicieli IROs Forum w spotkaniu konsultacyjnym
poświęconym umiędzynarodowieniu szkolnictwa wyższego
oraz promocji zagranicznej polskich uczelni, Departament
Szkolnictwa Wyższego, MNiSW, Warszawa, luty 2016

•

Udział przedstawicieli IROs Forum w spotkaniu roboczym
podczas konferencji „Rekrutacja w Social Mediach dla Szkolnictwa
Wyższego” organizowanej przez HEMC – Higher Education
Marketing & Consulting, Poznań, listopad 2015

•

Udział przedstawicieli IROs Forum w spotkaniu warsztatowym
dotyczącym aplikacji mobilnej „SmarUni” dla studentów
zagranicznych, ATH Bielsko-Biała, sierpień 2015

•

Spotkanie robocze podczas konferencji EAIE 2015 w Glasgow połączone
ze spotkaniem z francuską siecią DWZ „RISUP”, wrzesień 2015

•

Udział przedstawicieli IROs Forum w warsztacie p/t: „Podstawy
prawne dotyczące przyjmowania cudzoziemców na kształcenie

Dokonania IROs Forum
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w polskich szkołach wyższych” przygotowanym przez
Departament Współpracy Międzynarodowej, MNiSW oraz
w prezentacji „Podwójny dyplom w praktyce – perspektywy
na przyszłość”z udziałem UEK i UJ, grudzień 2014

•

Udział przedstawicieli IROs Forum w „Międzynarodowym spotkaniu
z udziałem ekspertów dla przygotowania wieloletniej strategii pracy
Narodowej Agencji Programu Erasmus+”, Warszawa, październik 2014

•

Prezentacja potencjału sieci ”Wpływ mobilności akademickiej
na kształtowanie postawy otwartości międzykulturowej
z perspektywy International Office na przykładzie działań IROs
Forum” podczas konferencji „Kompetencje interkulturowe
w edukacji językowej”, Warszawa , wrzesień 2014

•

Udział przedstawicieli IROs Forum w konferencji PRom „Uczelnia
polska – uczelnią międzynarodową: jak budować wizerunek
na rynkach zagranicznych”, Słubice, czerwiec 2014

•

Przygotowanie warsztatu IROs Forum dla działów promocji
uczelni ”Umiędzynarodowienie po drugiej stronie lustra (What Alice
fund there?) Słubice-Frankfurt n/Odrą, czerwiec 2014

•

•

Organizacja warsztatów „Różnice kulturowe i negocjacje
międzynarodowe”, Bielsko-Biała, listopad 2013

•

Organizacja Seminarium Bolońskiego „Internacjonalizacja
kształcenia w uczelni i jej narzędzia”, Toruń, kwiecień 2013

•

Organizacja seminarium „Różnice międzykulturowe w środowisku
akademickim – jak przełamywać stereotypy”, Gliwice, listopad 2012

•
•
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Prezentacja potencjału sieci „Międzynarodowa promocja
mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni
akademickich skupionych w IROs Forum” podczas konferencji
„Studenci zagraniczni w Polsce”, Poznań, styczeń 2014

Organizacja seminarium „Internacjonalizacja kształcenia –
– możliwość czy konieczność?, Poznań, maj 2012
Organizacja seminarium szkoleniowego „Zagadnienia zdrowia
i bezpieczeństwa w wymianie studentów Erasmusa”, Toruń, maj 2011
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•

Organizacja Seminarium Bolońskiego „Mobilność studentów
w 3-stopniowym systemie studiów”, Łódź, listopad 2010

•

Organizacja warsztatów dla uczelnianych koordynatorów
Programu Erasmus, Lublin, wrzesień 2010

•

Organizacja seminarium szkoleniowego „Polish-American
Cooperation – new aspects and opportunities”, Gdańsk, lipiec 2009

•
•

Organizacja seminarium szkoleniowego
„Strategy of internationalization”, Toruń, listopad 2009
Organizacja warsztatów dla polskich uczelni z obsługi
Uczelnianego Systemu Obsługi Studentów (USOS), promocji
i rekrutacji studentów, organizacji praktyk dla zagranicznych
studentów, uznawalności zagranicznych dokumentów
dotyczących wykształcenia, Bielsko-Biała, listopad 2008

Promocja sieci uczelni
członkowskich za granicą

•

Udział w targach edukacyjnych w Brazylii 2014:
Brasilia, Kurytyba, Rio de Janeiro, São Paulo

•

Udział w corocznych targach rekrutacyjnych
(Ukraina, Gruzja, Arabia Saudyjska, Kazachstan, Mongolia)

•

Udział w targach towarzyszących konferencji
APAIE: Seul 2014, Pekin 2015

•

Udział w polskiej misji edukacyjnej w Brazylii 2014, nawiązanie
współpracy z Network of International Offices of Rio de Janeiro Higher
Education Institutions (REARI-RJ)

•

Udział w targach towarzyszących konferencji EAIE – Madryt

Dokonania IROs Forum
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2009, Nantes 2010, Kopenhaga 2011, Dublin 2012, Istambuł
2013, Praga 2014, Glasgow 2015, Liverpool 2016, Sevilla 2017
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•

Udział w corocznych targach towarzyszących konferencjom
NAFSA i promocja sieci na sesjach posterowych: Vancouver
2011, Houston 2012, Saint-Louis 2013, San Diego 2014

•

Udział w corocznych konferencjach ERACON

•

Udział w Forum of Science w Tokio, Japonia, 2012

•

Wyprawa IROs Forum do Kazachstanu w 2011

•

Międzynarodowy projekt „International Education: Polish-Norwegian
Paths” finansowany ze środków FSS, październik 2008 – czerwiec 2010

•

Udział w corocznych spotkaniach sieci Baltic Sea Region
University Network
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O

kres przed wstąpieniem Polski w struktury Unii Europejskiej umożliwił
uczelniom korzystanie z programu edukacyjnego TEMPUS, który stał
się płaszczyzną spotkań, dyskusji i wymiany doświadczeń uczelnianych
biur współpracy z zagranicą. Ogólnym celem programu Tempus było dążenie
do zbudowania w krajach sąsiadujących z UE obszaru współpracy w zakresie
szkolnictwa wyższego pomiędzy krajami członkowskimi UE a krajami partnerskimi, a także wspieranie reform i modernizacji szkolnictwa wyższego w krajach
partnerskich. Na szczególną uwagę zasługiwały projekty Tempus JEP+, które
nakierowane były na wsparcie ze środków europejskich działalności i rozwoju Biur
Współpracy z Zagranicą oraz Tempus CME, których celem było rozpropagowanie
idei umiędzynarodowienia i które były zalążkiem budowania sieci polskich uczelni.

Poprzez tworzenie międzynarodowych konsorcjów, do których licznie przystępowały wiodące polskie uczelnie, pojawiła się możliwość doskonalenia działalności biur współpracy, wzbogacenia sprzętowego oraz podniesienia kwalifikacji
kadr zatrudnionych w tych jednostkach. Założyciele sieci zdawali sobie sprawę,
że w strategii uczelni inwestowanie w swoiste centrum współpracy międzynarodowej to inwestowanie w przyszłość polskich uczelni. Pozycję, bowiem,
każdej uczelni we współczesnym świecie mierzy się poziomem przygotowania
absolwentów do zawodu i obecnością pracowników naukowych w międzynarodowych projektach badawczych.
Po wejściu do Unii Europejskiej w 2004 roku przed Polską otworzyły się nowe
możliwości i dużym wyzwaniem organizacyjnym dla działów współpracy z zagranicą stał się program Socrates/Erasmus, który stwarzał nie tylko możliwość
mobilności studentów, dostrzegających swoją życiową szansę w studiowaniu
na uczelniach europejskich, ale dał także szansę pracownikom na aktywne włączenie się do świata badań naukowych poprzez Programy Ramowe UE. Polscy
naukowcy mogli uczestniczyć w nich jako równorzędni partnerzy od 5. Programu
Ramowego czyli od 1998 roku. Przed biurami współpracy z zagranicą wyrosły

10 lat działalności sieci polskich uczelni IROs Forum
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więc nowe cele i zadania: sprawnego wdrażania i zarządzania projektami mobilnościowymi, często także badawczymi. Zaczęły one pełnić rolę wspierającą
uczelnie w realizacji założeń strategii umiędzynarodowienia i władze uczelni
dostrzegły potrzebę zinstytucjonalizowania dotychczasowych działań dla wymiany doświadczeń w postaci utworzenia forum biur współpracy z zagranicą.
Kierownicy biur współpracy z zagranicą (z ang. International Office) zauważyli
przede wszystkim konieczność wymiany doświadczeń, dzielenia się dobrymi
praktykami ale też wspólnego promowania się na międzynarodowych targach
edukacyjnych i rekrutacyjnych. Ostatecznie pomysł utworzenia forum wymiany szeroko pojętej współpracy zagranicznej podjęła Akademia Ekonomiczna
w Katowicach a pierwsze spotkanie zorganizowane zostało przez Rektora AE,
prof. dr hab. Floriana Kuźnika z inicjatywy Dyrektora Biura Programów i Współpracy
Międzynarodowej Barbary Centkowskiej w dniu 5 września 2007 roku.
Na spotkaniu omówiono zasady działalności IROs Forum oraz przedyskutowano warunki umowy, którą podpisali w grudniu 2007 roku rektorzy
9 uczelni założycielskich:
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•

Prof. dr hab. Florian Kuźnik,
Rektor Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach,

•

Prof. dr hab. inż. Marek Trombski,
Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej,

•

Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk,
Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,

•

Prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń, Rektor Politechniki Gdańskiej,

•

Prof. dr hab. inż. Wojciech Zieliński, Rektor Politechniki Śląskiej,

•

Dr hab. Piotr Płoszajski, prof. SGH,
Prorektor Głównej Szkoły Handlowej w Warszawie,

•

Prof. dr hab. Szczepan Biliński, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego,

•

Prof. dr hab. Wojciech Tygielski, Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego,

•

Prof. dr hab. Krzysztof Nawotka, Prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jubileusz IROs Forum 2007–2017
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Rok 2007

Z inicjatywy Barbary Centkowskiej z Akademii Ekonomicznej w Katowicach
i Mirosława Klimkiewicza z Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowano
warsztaty panelowe pt. „Europejska inicjatywa współpracy a dzień powszedni uczelni – wymiana doświadczeń”, które odbyły się w dniach 2-3.06.2006
roku w Katowicach oraz spotkania założycielskie w Akademii Ekonomicznej
w Katowicach w dniu 5.09.2007 roku i z inicjatywy Jagody Kraśniewskiej
na Uniwersytecie Wrocławskim w dniu 30.11.2007 roku.
Wynikiem tych działań i licznych konsultacji było przygotowanie umowy o współpracy, która reguluje zasady działania sieci IROs Forum, jej cele, zadania, kwestie
związane z zarządzaniem, zasady realizacji wspólnych projektów i finansowanie
działalności Forum. Umowa określa także tryb powoływania uczelni pełniącej
funkcję przewodniczącej Forum, która jest wybierana corocznie spośród członków na okres jednego roku kalendarzowego.
W kolejnych latach Rada Forum ustanowiła specjalną Nagrodę im. Barbary
Centkowskiej wraz z regulaminem wyboru laureatów oraz przygotowała zasady przyjmowania nowych uczelni do IROs Forum.

10 lat działalności sieci polskich uczelni IROs Forum
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Rok 2008

Uczelnia
przewodnicząca:

Przewodnicząca
Rady IROs Forum:

Akademia Ekonomiczna
im. Karola Adamieckiego
w Katowicach

mgr Barbara Centkowska
Dyrektor Biura
Programów i Współpracy
Międzynarodowej Interrel

Spotkania Rady IROs Forum:
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•

14 lutego, Gliwice – pierwsze spotkanie Rady IROs Forum, na którym
omawiano sprawy organizacyjne, promocję sieci w Polsce i za granicą,
ustanowienie strony internetowej i adresu mailowego. Dyskutowano nad
projektem logo Forum (propozycja UMK Toruń).Uzgodniono wystąpienie
przedstawiciela Politechniki Śląskiej dotyczące zasad wynagradzania osób
uczestniczących projektach finansowanych m.in. w 7 PR UE. Na tym spotkaniu Rady podjęto decyzje o rozszerzeniu sieci. Pierwszą uczelnią, która
dołączyła do sieci był Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

•

4 lipca, Gdańsk – przedstawiono propozycję Akademii Ekonomicznej
w Katowicach wspólnego projektu w ramach programu FSS: „Edukacja
międzynarodowa: ścieżki polsko-norweskie”, którego celem była wymiana
doświadczeń uczelni polskich i norweskich i organizacja konferencji pt:
Polish-Norwegian paths: Moving mobili ty forwards.

•

5 września, Warszawa – spotkanie z FRSE poświęcono doradztwu w zakresie sposobu obliczania środków należnych uczelniom z tytułu realizacji
działań zdecentralizowanych programu Erasmus.

Jubileusz IROs Forum 2007–2017
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•

14 listopada, Bielsko-Biała – spotkanie sprawozdawczo-wyborcze
połączone z I Warsztatami Sieci IROs Forum z zakresu działania m.in.
Uczelnianego Systemu Obsługi Studentów (USOS), promocji i rekrutacji
studentów, organizacji praktyk dla zagranicznych studentów, uznawalności
zagranicznych dokumentów dotyczących wykształcenia (wykład przedstawiciela Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
MEN). Prezentacja dobrych praktyk w zakresie przyjmowania studentów
zagranicznych (UMK). Warsztaty zorganizowano w formie otwartej i wzięło
w nich udział 14 szkół wyższych.

Uczelnie, które dołączyły do IROs Forum:

•

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
(14.02.2008 r.),
deklarację podpisał prof. dr hab. Andrzej Tretyn,
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

•

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
(4.07.2008 r.),
deklarację podpisał Rektor prof. dr hab. Stanisław Lorenc

•

Akademia Medyczna w Gdańsku
(4.07.2008 r.),
deklarację podpisał Rektor prof. dr hab. med. Janusz Moryś

10 lat działalności sieci polskich uczelni IROs Forum
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Rok 2009

Uczelnia
przewodnicząca:

Przewodnicząca
Rady IROs Forum:

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku

mgr Hanna Lamers
Kierownik Działu Współpracy
Międzynarodowej

W drugim roku aktywności sieci pojawiło się szereg nowych przedsięwzięć,
w tym:

•

prowadzenie projektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego
pt: Edukacja międzynarodowa: ścieżki polsko-norweskie,

•

podnoszenie kwalifikacji pracowników uczelni poprzez organizację
seminariów szkoleniowych i wymianę doświadczeń,

•

wypracowywanie wspólnych strategii w procesie
internacjonalizacji uczelni,

•

współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz FRSE,

•

promocja IROs Forum i uczelni partnerskich w Polsce i za granicą.

Ważnym wydarzeniem była konferencja pt. Edukacja międzynarodowa:
ścieżki polsko-norweskie zorganizowana w ramach projektu FSS w dniach
17-18.06. 2009 r. w Katowicach, w której udział wzięli przedstawiciele uczelni norweskich University of Stavanger, Norwegian University of Science and Technology

20
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in Trondheim czy Harstad University College. Kontynuacją było spotkanie
Dissemination Meeting zorganizowane w dniach 15-16.10.2009 r. w Stavanger
w Norwegii. Efektem spotkania było wypracowanie strategii rozpowszechnienia rezultatów projektu oraz ustalenia zawartości planowanej publikacji promującej efekty przedsięwzięcia. Zorganizowane zostało również seminarium
szkoleniowe pt.: Strategy of internationalization, które odbyło się w dniach
26-27.11.2009 r. w Toruniu a prowadzone było przez przedstawiciela St. Andrews
University (Szkocja).

Spotkania Rady IROs Forum:

•

23 stycznia, Kraków – spotkanie z udziałem przedstawicieli Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

•

14–15 maja, Wrocław – zorganizowane przez Uniwersytet Wrocławski,

•

19 czerwca, Katowice – zorganizowane przez Akademię Ekonomiczną
w Katowicach,

•

25 listopada, Toruń – z udziałem Prorektorów Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Efektem podjętych działań było uzyskanie dla wszystkich uczelni decyzji nienaliczania podatku od kwot wypłacanych studentom i pracownikom w ramach
FSS oraz możliwości zwolnienia z opodatkowania kwot stypendiów z programu
LLP – Erasmus.
Sieć IROs Forum promowała polskie uczelnie na międzynarodowych konferencjach i targach: NAFSA (Los Angeles, USA), EAIE (Madryt, Hiszpania), Forum
Nauki (Tokio, Japonia).

10 lat działalności sieci polskich uczelni IROs Forum

21

Rok 2010

Uczelnia
przewodnicząca:

Przewodnicząca
Rady IROs Forum:

Politechnika Gdańska

mgr Aniela Tejchman
Kierownik Działu Spraw
Międzynarodowych

Celem działalności była kontynuacja kierunku obranego w latach poprzednich
oraz szereg nowych inicjatyw w tym m. in. podniesienie kwalifikacji pracowników uczelni poprzez organizację seminariów szkoleniowych, wypracowanie
wspólnych strategii w procesie internacjonalizacji uczelni dzięki współpracy
z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, FRSE, kontynuacja wymiany
doświadczeń w szerokim zakresie aktywności dotyczącej współpracy międzynarodowej, a także promocja sieci IROs Forum w kraju i za granicą.

Spotkania Rady IROs Forum:

•
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21 stycznia, Warszawa – Uniwersytet Warszawski – omówienie i zaakceptowanie wstępnego planu pracy na rok 2010, zaplanowanie kolejnych
warsztatów, które w 2009 roku spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestnicy Rady ustosunkowali się do zasad działania FSS
Działanie I – Mobilność studentów i pracowników dotyczących zasad
obliczania grantów dla studentów i pracowników, oraz kwestii zwolnienia
z opodatkowania stypendiów.
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•

15–16 kwietnia, Warszawa – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)
– przedstawienie sprawozdania i publikacji z realizacji wspólnego projektu
w ramach FSS z uczelniami norweskimi przez koordynatorkę projektu
Barbarę Centkowską.

•

8–10 lipca, Gdańsk – Politechnika Gdańska – spotkanie Rady połączone z Seminarium Szkoleniowym pn. Współpraca Polsko-Amerykańska
– najnowsze aspekty i możliwości. Sprawy bieżące działów współpracy
międzynarodowej, w tym: zmiany w zarządzaniu finansami Programu
– Erasmus w roku 2010/2011, konsekwencje wprowadzenia ustawy o zamówieniach publicznych w zarządzaniu projektami LLP Erasmus, FSS i innych. Dyskutowano również na temat postępowania uczelni w sytuacjach
kryzysowych oraz na temat opodatkowania mobilności naukowców i jego
wpływu na realizację wyjazdów.

•

3 września, Lublin – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zorganizował spotkanie połączone z warsztatami dla Koordynatorów Uczelnianych.

•

4 listopada, Łódź – Politechnika Łódzka – spotkanie Rady, na którym
omawiano sprawy bieżące, było połączone z prezentacją pt: Strategia
internacjonalizacji kształcenia Politechniki Łódzkiej oraz z Seminarium
Bolońskim Mobilność studentów w warunkach studiów trójstopniowych.

Uczelnie, które dołączyły do IROs Forum:

•

Uniwersytet Śląski w Katowicach,
deklarację podpisał Rektor, prof. dr hab. Wiesław Banyś

•

Politechnika Łódzka,
deklarację podpisał Rektor, prof. dr hab. Stanisław Bielecki

•

Uniwersytet Gdański,
deklarację podpisał Rektor, prof. dr hab. Bernard Lammek

10 lat działalności sieci polskich uczelni IROs Forum
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Rok 2011

Uczelnia
przewodnicząca:

Przewodnicząca
Rady IROs Forum:

Uniwersytet
Mikołaja Kopernika
w Toruniu

mgr Ewa Derkowska-Rybicka
Kierownik Biura Programów
Międzynarodowych

Czwarty rok działalności sieci IROs Forum był trudny ze względu na odejście
założycielki i pierwszej przewodniczącej IROs Forum - Barbary Centkowskiej.
Jej śmierć była dla wszystkich członków wielką osobistą tragedią. Dla uczczenia
Jej wkładu w powstanie i rozwój sieci ustanowiona została Nagroda IROs Forum
im. Barbary Centkowskiej za osiągnięcia na niwie współpracy międzynarodowej
w szkolnictwie wyższym. Opracowano regulamin przyznawania nagrody, ustanowiono Kapitułę złożoną z byłych przewodniczących i Członkiń Honorowych.
Nagrodę stanowi dyplom i statuetka, których autorem jest toruńska artystka
plastyk – Monika Chmarzyńska.
Pierwszą laureatką, zaakceptowaną jednogłośnie na posiedzeniu Rady w dniu
17.11.2011 roku została Pani Beata Skibińska z FRSE,Dyrektor Programu Erasmus,
osoba bardzo zasłużona dla rozwoju międzynarodowych programów edukacyjnych w Polsce, a szczególnie wymiany studentów.
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Spotkania Rady IROs Forum:

•

18 maja, Toruń – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

•

17 listopada, Warszawa – Uniwersytet Warszawski

W sieci rozwinęła się także nowa forma bieżącej komunikacji poprzez rozmowy grupowe za pośrednictwem komunikatora Skype. Podczas bezpośrednich
konsultacji udało się omówić wiele spraw i rozstrzygnąć najpilniejsze kwestie.
Łącznie przeprowadzono 19 konsultacji z wykorzystaniem Skype.
Ustanowiono znak firmowy – IROs Forum, który wprowadzono we wszystkich drukach i prezentacjach sieci. Opracowano również ulotki informacyjne
w 3 wersjach językowych oraz prezentację o IROs Forum. Zorganizowano misję
edukacyjną do Kazachstanu połączoną z udziałem w targach edukacyjnych oraz
spotkaniach w uczelniach w Ałmatach, Astanie i Karagandzie. W imprezie wzięli
udział przedstawiciele 8 uczelni sieci, którzy przedstawili ofertę dydaktyczną
swoich uczelni i nawiązali kontakty z partnerami z Kazachstanu. Sieć promowała
uczelnie na licznych targach i konferencjach ( NAFSA, EAIE i inne.)
W dniach 19-20 maja w Toruniu odbyło się seminarium szkoleniowe nt. Zdrowie
i bezpieczeństwo wymiany studentów w programie ERASMUS. Zostały zaproszone inne uczelnie posiadające największą wymianę studentów w Programie
Erasmus, a kwestie poruszone na seminarium miały istotny wkład w podniesienie
kompetencji kadr i jakości obsługi międzynarodowej wymiany studentów.

Uczelnia, która dołączyła do IROs Forum:

•

Politechnika Wrocławska,
deklarację podpisał prof. dr hab.inż. Cezary Madryas,
Prorektor ds. Rozwoju

10 lat działalności sieci polskich uczelni IROs Forum
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Rok 2012

Uczelnia
przewodnicząca:

Przewodnicząca
Rady IROs Forum:

Gdański Uniwersytet
Medyczny

mgr Ewa Kiszka
Kierownik Działu Współpracy
z Zagranicą, Promocji
i Projektów Rozwojowych

Działania w ramach sieci IROs Forum skupiały się na wymianie doświadczeń,
nawiązano ścisłą współpracę ze Stowarzyszeniem Promocji Uczelni Polskich
PROM m.in. poprzez wspólne występowanie na posiedzeniach KRASP i wzajemne promowanie sieci na konferencjach. W zakresie promocji zagranicznej
zorganizowano wspólny udział w targach towarzyszących konferencji EAIE
w Dublinie oraz udział w sesji plakatowej podczas konferencji NAFSA w USA
współorganizowanej przez MNiSW.
Oprócz posiedzeń Rady przeprowadzono kilkanaście konsultacji za pomocą
Skype, podczas których uzgadniano stanowisko w negocjacjach w MNiSW
w sprawie tzw. „sztywnych stawek” stypendiów Programu Erasmus.

Położono też duży nacisk na promocję i wizerunek sieci i w tym celu podjęte
zostały następujące działania:

•
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Uruchomienie strony www IROs Forum w nowej szacie graficznej
i wersji angielskojęzycznej,
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•

Opracowanie i wyprodukowanie nowej spójnej wizerunkowo
prezentacji oraz ulotek w wersji polskiej i angielskiej,

•

Opracowanie słowniczka podstawowych zwrotów w różnych językach,

•

Wyprodukowanie gadżetów z logo sieci,

•

Uaktualnienie danych kontaktowych Rady wraz z identyfikacją zakresu
zadań biur w uczelniach członkowskich.

Spotkania Rady IROs Forum:

•

8–10 marca, Gdańsk – zorganizowane przez Gdański Uniwersytet Medyczny,

•

14 maja, Poznań – zorganizowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,

•

1 grudnia, Gliwice – zorganizowane przez Politechnikę Śląską.

Seminaria szkoleniowe:

•

15 maja, Poznań, Internacjonalizacja kształcenia – możliwość czy konieczność,

•

29 listopada Gliwice, Różnice międzykulturowe w środowisku
akademickim – jak przełamać stereotypy. Seminarium było skierowane
do osób, które mają bezpośredni kontakt ze studentami zagranicznymi.

Uczelnia, która dołączyła do IROs Forum:

•

Uniwersytet Łódzki,
deklarację podpisała prof. dr hab. Zofia Wysokińska,
Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą

10 lat działalności sieci polskich uczelni IROs Forum
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Rok 2013

Uczelnia
przewodnicząca:

Przewodnicząca
Rady IROs Forum:

Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach

mgr Dominika Janik-Hornik
Kierownik Biura Programów
i Współpracy Międzynarodowej

Zadania realizowane w 2013 roku były naturalną kontynuacją wcześniejszych
zobowiązań, a w szczególności działań realizowanych z partnerami norweskimi
w ramach projektu pt. Edukacja międzynarodowa: ścieżki polsko-norweskie,
koordynowanego przez UE w Katowicach w latach 2008-2010.
W kolejnym konkursie ogłoszonym przez Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
(FSS), Uniwersytet Ekonomiczny w imieniu sieci IROs Forum złożył projekt
Edukacja międzynarodowa: nowe ścieżki rozwoju. Do konsorcjum przystąpiło
15 partnerów w tym 13 instytucji polskich, członków IROs Forum oraz dwie
uczelnie zagraniczne (z Norwegii i Islandii). Wniosek uzyskał pozytywną oceną
formalną i merytoryczną, jednak z uwagi na brak środków finansowych nie został
zakwalifikowany do dofinansowania. Doświadczenia te jednak z całą pewnością
będą wykorzystane w przyszłości.

Kontynuowano także wcześniej podjęte zadania w zakresie promocji
krajowej i zagranicznej oraz współpracę z MNiSW oraz FRSE,
były to następujące działania:
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•

17–18 stycznia, Warszawa – konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce
2013”. Przedstawicielki sieci IROs Forum zaprezentowały referat pt.„Rola
biura Współpracy z Zagranicą we współczesnej szkole wyższej”,

•

27 kwietnia, Kraków, AGH – prezentacja działalności IROs Forum
na Posiedzeniu Plenarnym KRASP,

•

26–31 maja, St. Louis (USA) – prowadzenie sesji plakatowej konferencji NAFSA
„IROs Forum: Professional development through participation in Network”,

•

10–13 września, Istambuł (Turcja) – promocja uczelni zrzeszonych w IROs
Forum podczas międzynarodowych targów edukacyjnych i konferencji EAIE .

Szkolenia i warsztaty:

•

5 kwietnia, Toruń – zorganizowane przez UMK Seminarium Bolońskie
Internacjonalizacja kształcenia w uczelni i jej narzędzia,

•

26–29 listopada, Bielsko-Biała – zorganizowane przez UEK intensywne
warsztaty z zakresu różnic kulturowych i negocjacji w środowisku
międzynarodowym. Szkolenie prowadzili trenerzy Europejskiej Akademii
Dyplomacji oraz byli ambasadorzy RP..

Spotkania Rady IROs Forum:

•

4 kwietnia, Toruń, zorganizowane przez UMK,

•

12 września, Istambuł, podczas konferencji EAIE,

•

29 listopada, Bielsko-Biała, zorganizowane przez ATH w Bielsku-Białej.

10 lat działalności sieci polskich uczelni IROs Forum
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Rok 2014

Uczelnia
przewodnicząca:

Przewodnicząca
Rady IROs Forum:

Politechnika
Wrocławska

mgr Ewa Mroczek
Kierownik Działu
Współpracy Międzynarodowej

Wprowadzenie nowej edycji programu Erasmus+ w 2014 roku skupiło działania
sieci na sprawach fundamentalnych dla uczelni, a związanych z bieżącym aplikowaniem o środki na mobilność studentów i pracowników, obsługą projektów,
wymianą informacji na temat trudności wynikających z opodatkowania stypendiów. Staraniem członków sieci IROs Forum uzyskano decyzję o nieopodatkowywaniu stypendiów dla studentów wyjeżdżających w ramach programu Erasmus+.

Działalność sieci IROs Forum skupiła się także na intensyfikacji promoci działań
sieci w Polsce i za granicą poprzez:

30

•

aktywny udział w seminariach, konferencjach, targach i sesjach posterowych (NAFSA – San Diego, EAIE – Praga, w ramach projektu Ready, Study,
Go Poland! w Brazylii i Turcji oraz na targach i konferencji eksperckiej w Rijadzie,

•

rozwój współpracy z innymi sieciami w Polsce np. PROM, ESN Polska
oraz po raz pierwszy z partnerami zagranicznymi, podpisanie porozumienia z siecią uczelni brazylijskich „Network of International Offices of Rio
de Janeiro Higher Education Institutions REARI-RJ”,
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•

udział IROs Forum jako partnera w 23. konferencji PROM pt. Uczelnia
polska – uczelnią międzynarodową: jak budować wizerunek na rynkach
zagranicznych, 29.06-2.07.2014 Słubice, Frankfurt n/Odrą; warsztat przeprowadzony przez przedstawicielki IRO’s Forum pt. Umiędzynarodowienie
– po drugiej stronie lustra (What Alice fund there?),

•

prezentację potencjału IROs Forum podczas konferencji „Kompetencje
interkulturowe w edukacji językowej”, pt. „Wpływ mobilności akademickiej
na kształtowanie postawy otwartości międzykulturowej z perspektywy
International Office na przykładzie działań IROs Forum”,

•

prezentację IROs Forum pt. „Międzynarodowa promocja mobilności
na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs
Forum” podczas konferencji Fundacji Perspektywy w Poznaiu „Studenci
zagraniczni w Polsce”,

•

wyrażanie opinii dotyczących uregulowań prawnych w obszarze szkolnictwa wyższego (listy kierowane do MNiSW w sprawie zwolnienia z opodatkowania stypendiów dla beneficjentów programu Erasmus+),

•

udział przedstawicielek IROs Forum w Międzynarodowym spotkaniu
z udziałem ekspertów dla przygotowania wieloletniej strategii pracy
Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w Warszawie (27.10.2014 r.).

Spotkania Rady IROs Forum:

•

18 stycznia, Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,

•

18 lutego, Warszawa, Uniwersytet Warszawski,

•

26–27 czerwca, Wrocław, Politechnika Wrocławska, Uniwerytet Wrocławski,

•

4–5 grudnia, Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Seminaria i warsztaty:

•

26–27 czerwca, Uniwersytet Wrocławski,
Strategie rekrutacji w Europie

10 lat działalności sieci polskich uczelni IROs Forum
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•

4–5 grudnia, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
Podstawy prawne dotyczące przyjmowania cudzoziemców
na kształcenie w polskich szkołach wyższych.

Uczelnie, które dołączyły do IROs Forum:
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•

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
deklarację podpisał Rektor, prof. dr hab. inż. Andrzej Chochół

•

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
deklarację podpisał prof. dr hab. Bogusław Fiedor
Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą
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Rok 2015

Uczelnia
przewodnicząca:

Przewodnicząca
Rady IROs Forum:

Politechnika
Śląska

mgr Joanna Mrowiec-Denkowska
Kierownik Biura Wymiany
Akademickiej

IROs Forum aktywnie wzmacniało współpracę z organizacjami partnerskimi:
ESN (Erasmus Student Network) - podpisanie listu intencyjnego o współpracy,
HEMC - partner konferencji w Poznaniu. IROs Forum została zaproszona jako
partner na konferencję „Studenci zagraniczni w Polsce” oraz na uroczystą galę
konkursu Discover Europe 2015 w Warszawie.
W spotkaniu Rady swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami podzieliła się
Beata Skibińska, Zastępca Dyrektora programu Erasmus+ ds. szkolnictwa wyższego w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która opowiedziała o wyzwaniach
związanych z realizacją mobilności erasmusowej związanej z krajami partnerskimi spoza UE oraz nowymi zasadami alokacji środków programu Erasmus
w projektach na rok 2016/2017.

Spotkania Rady IROs Forum:

•
•

23 stycznia, Lublin – KUL – spotkanie robocze przy okazji konferencji
„Studenci Zagraniczni w Polsce 2015”,
22–23 czerwca, Wrocław, Uniwersytet Ekonomiczny, połączone ze szkoleniem „Negocjacje”,

10 lat działalności sieci polskich uczelni IROs Forum
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•

20–21 sierpnia, Bielsko-Biała, ATH, spotkanie warsztatowe dot. aplikacji
„SmarUni” dla studentów zagranicznych,

•

15–18 września, Glasgow, spotkanie robocze przy okazji konferencji EAIE
2015 w Glasgow połączone ze spotkaniem z francuską siecią DWZ „RISUP”,

•

20 listopada, Poznań – spotkanie robocze podczas konferencji „Rekrutacja
w Social Media dla Szkolnictwa Wyższego” organizowanej przez HEMC –
Higher Education Marketing & Consulting,

•

3–4 grudnia, Gliwice, Politechnika Śląska – posiedzenie Rady i Kapituły
IROs Forum.

Uczelnia, która dołączyła do IROs Forum:

•
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Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
deklarację podpisał Rektor, prof. dr hab. inż Tomasz Szmuc,
Prorektor ds. Współpracy
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Rok 2016

Uczelnia
przewodnicząca:

Przewodnicząca
Rady IROs Forum:

Uniwersytet Śląski
w Katowicach

mgr Agata Wójcik
Kierownik Działu
Współpracy z Zagranicą

Rok 2016 był rokiem aktywnej działalności sieci na rzecz uregulowań
prawnych związanych ze współpracą międzynarodową poprzez
następujące działania:

•

udział w spotkaniu konsultacyjnym poświęconym umiędzynarodowieniu szkolnictwa wyższego oraz promocji zagranicznej polskich uczelni,
Departament Szkolnictwa Wyższego, MNiSW , Warszawa, 11 lutego 2016 r.

•

opracowanie dokumentu dla MNiSW: „Zagadnienia dotyczące umiędzynarodowienia i promocji zagranicznej”,

•

złożenie pisma skierowanego do dr Jarosława Gowina, Wicepremiera,
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego zwolnienia z podatku środków otrzymywanych przez beneficjentów w ramach programu Erasmus+,

•

złożenie uwag do deregulacji przepisów z obszaru umiędzynarodowienia
za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie MNiSW (w sumie
złożono 20 propozycji zmiany przepisów dotyczących przyjmowania
obcokrajowców, wyjazdów zagranicznych, podatków związanych z mobilnością międzynarodową),

10 lat działalności sieci polskich uczelni IROs Forum
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•

udział przedstawicieli w spotkaniu konsultacyjnym poświęconym umiędzynarodowieniu szkolnictwa wyższego oraz promocji zagranicznej polskich uczelni, Departament Szkolnictwa Wyższego, MNiSW , Warszawa,
9 czerwca 2016 roku.

Spotkania Rady IROs Forum:

•

21–22 stycznia, Gdańsk – GUM – połączone z udziałem w konferencji
„Studenci zagraniczni w Polsce”,

•

16–17 czerwca, Kraków – AGH poświęcone problemom bezpieczeństwa
studentów i doktorantów, podwójnych dyplomów oraz sprawom podatków
KA 107 przedstawione przez Beatę Skibińską, Z-cę Dyrektora Programu
Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe,

•

14–15 września, Liverpool – robocze spotkanie przedstawicieli IROs
Forum podczas dorocznej konferencji EAIE „European Association for
International Education”.

Sieć promowana była na następujących konferencjach i targach:

•

Konferencja „Umiędzynarodowienie – szansa i wyzwanie dla polskich uczelni”, 20-21.X. 2016 roku, Uniwersytet Rzeszowski. Wspólne stoisko oraz prowadzenie warsztatów wraz z FRSE nt.: „Mobilność w programie Erasmus+.
Korzyści i wyzwania dla uczestników i instytucji” oraz „Międzynarodowe
studia wspólne”,

•

Udział w zjeździe statutowym ESN Polska, 1-4.12.2016 w Warszawie,

•

Stoisko IROs Forum na dorocznej konferencji European Association
of Erasmus Coordinators (EAEC), – Erasmus Congress and Exhibition –
ERACON, maj 2016,Saloniki, Grecja.

Oraz w artykułach członkiń:

•
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Rok 2017

Uczelnia
przewodnicząca:

Przewodnicząca
Rady IROs Forum:

Uniwersytet Łódzki

mgr Lilianna Lato
Kierownik Biura
Współpracy z Zagranicą

Głównym zadaniem, jakie po 10 latach działalności sieci pojawiło się przed
IROs Forum oraz nową przewodniczącą, stało się poszukiwanie odpowiedzi na wyzwania przed jakimi stoją w obecnych czasach biura współpracy
z zagranicą w polskich uczelniach. Dążąc do usprawnienia funkcjonowania
sieci, zaplanowano wprowadzenie w życie tzw. „grup roboczych” do zarządzania konkretnym zadaniem w zespole, spotkań „dobre praktyki”, na których
eksperci z uczelni członkowskiej spotykają się, aby wymienić się swoim
cennym doświadczeniem i wypracować wspólne rozwiązania w kwestiach
niejasnych. Pochylono się również nad aspektem umocnienia marki jaką
stała się w Polsce sieć IROs Forum.

W pierwszym półroczu roku 2017 pojawiły się następujące inicjatywy
IROs Forum:

•

25 lutego, Kraków – Akademia Górniczo-Hutnicza gościła reprezentantów
prawie wszystkich uczelni zrzeszonych w ramach IROs Forum, którzy wzięli
udział w całodniowych warsztatach „open space” w celu wypracowania
pomysłów na działania IROs Forum na kolejne lata,

10 lat działalności sieci polskich uczelni IROs Forum
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•

27–28 lutego, Kraków – na konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce
2017” zorganizowanej wspólnie w ramach programu „Study in Poland” przez
KRASP, Uniwersytet Jagielloński, Urząd m. Krakowa i Fundację Edukacyjną
„Perspektywy” trzej przedstawiciele z Rady IROs Forum (UJ, UŁ i GUMed)
podzielili się swoim doświadczeniem z uczestnikami konferencji, promując
tym samym IROs Forum. Na konferencji odbyło się też wręczenie egzemplarzy autorskich drugiej części książki „Czas internacjonalizacji” autorom,
których spore grono należy do sieci IROs Forum,

•

16 marca, Wrocław – pierwsze spotkanie z cyklu „dobre praktyki” nt.:
„Rekrutacja kandydatów z zagranicy na pełny cykl studiów” na Uniwersytecie
Wrocławskim, prezentacja systemu informatycznego do rekrutowania
studentów obcokrajowców,

•

28 marca, Kraków – podpisanie umowy o współpracy sieci z ESN Polska,

•

8–9 czerwca, Łódź – spotkanie Rady na Uniwersytecie Łódzkim
i Politechnice Łódzkiej m.in. omówienie publikacji z okazji 10-lecia IROs
Forum oraz jej dystrybucja wśród kierownictwa uczelni partnerskich i na zewnątrz, propozycja organizowania corocznej (dwudniowej) konferencji IROs,
warsztaty n/t Strategia rozwoju internacjonalizacji akademickiej w strategii
rozwoju miasta – na przykładzie działań Urząd Miasta Łodzi i Gdańska,

•

22 czerwca, Kraków, prezentacja IROs podczas Staff Week w UJ,

•

14 lipca, Kraków – spotkanie robocze grupy ekspertów zajmujących się
tematem podwójnych dyplomów. W spotkaniu wzięli udział specjaliści
z UWE, UEK, PŁ, SGH, UJ, AGH oraz UŚ, którzy omówili kwestie związane
z podwójnym dyplomem oraz wspólnych przewodów.

Plany działań na drugie półroczne 2017 roku:
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•

4 września, Kraków – spotkanie robocze dot. aneksu IROs Forum oraz
aspektów prawnych na UJ,

•

19–20 września, Kraków – promocja sieci na Narodowym Kongresie Nauki,

•

11–13 października – udział IROs Forum w konferencji EAIE, rozmowy
o bieżących projektach z MNiSW oraz FRSE,
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•

19 października, Warszawa – „dobre praktyki” n/t realizacji podwójnych
dyplomów w SGH,

•

październik, Łódź – przygotowanie nowej grafiki IROs Forum,
przygotowanie szablonu prezentacji powerpoint, grafika i skład publikacji
o 10-leciu IROs Forum, praca nad stroną internetową i materiałami
promocyjnymi,

•

13 października 2017, Toruń – prezentacja działań IROs Forum
na Posiedzeniu Plenarnym KRASP,

•

listopad 2017 – przesłanie oficjalnych informacji do Rektorów uczelni
członkowskich o 10-leciu IROs Forum oraz aneksu do umowy założycielskiej
z 2007 roku,

•

7–8 grudnia, Toruń – promocja sieci podczas konferencji: Bezpieczeństwo
– prawo studenta a powinność uczelni i środowisk lokalnych oraz
posiedzenie Rady.

Plan działań na rok 2018
•

Spotkanie „dobre praktyki” w temacie „visiting professors”.

•

Spotkanie „dobre praktyki” w temacie rekrutacji studentów z zagranicy
(kontynuacja).

•

Konferencja IROs „Podwójne dyplomy”, kwiecień, Łódź.

10 lat działalności sieci polskich uczelni IROs Forum
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Z

godnie z obowiązującą „Umową o Współpracy” organem decyzyjnym
sieci jest Rada Forum, skupiająca po jednym przedstawicielu z każdej
uczelni. Uczelnia przewodnicząca IROs Forum jest wybierana corocznie
spośród członków na rok kalendarzowy. Funkcję Przewodniczącego Rady pełni
zatem przedstawiciel uczelni przewodniczącej sieci w danym roku.

Rok 2008

Barbara Centkowska
(1957 – 2011)
Pierwszą Przewodniczącą Rady wybrana została inicjatorka IROsForum, wieloletni Dyrektor Biura Programów
i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, Uczelniany Koordynator
Programu Erasmus.
Barbara Centkowska wniosła ogromny wkład w rozwój
współpracy międzynarodowej Uczelni poprzez m.in. rozwijanie mobilności akademickiej, udział w europejskich programach edukacyjnych,
i tworzenie wspólnych programów studiów. Podczas 16 lat jej pracy na rzecz
Uczelni podpisanych zostało ponad 150 umów międzynarodowych, a Biuro
Programów i Współpracy Międzynarodowej pod jej kierownictwem realizowało
40 projektów międzynarodowych.

Przewodniczące Rady IROs Forum w latach 2007–2017
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Z wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne skorzystało w tym czasie ponad 2000
studentów i absolwentów. Barbara Centkowska była również inicjatorką i pierwszą przewodniczącą sieci IROs Forum, członkiem zarządu Fundacji Systemu
Rozwoju Edukacji, członkiem zarządu międzynarodowej sieci PRIME Networking.
Była osobą aktywną i wytrwałą w dążeniu do celu. Nie było dla Niej rzeczy niemożliwych. W walce z ciężką chorobą również wykazała się niezwykłą determinacją.

Rok 2009

Hanna Lamers
Urodzona w Gdańsku. Absolwentka Uniwersytetu
Gdańskiego, Wydziału Ekonomii. Ukończyła różne studia podyplomowe z zakresu zarządzania oraz operacji
walutowych w SGPIS w Warszawie, w Ministerstwie
Handlu Zagranicznego oraz w Instituto Formazzione
Operatori Aziendali, Reggio Emilia we Włoszech. Odbyła
liczne kursy, szkolenia i staże, między innymi w Japonii,
który był organizowany i finansowany przez UNESCO.
Po studiach pracowała w przemyśle, zajmując się głównie handlem zagranicznym. Od początku lat dziewięćdziesiątych związana ze szkolnictwem wyższym
i szeroko pojętą współpracą międzynarodową. Utworzyła i kierowała w Akademii
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej dział współpracy międzynarodowej
i uczelniane Biuro Programu Tempus. Była koordynatorem uczelnianym projektu
JEP dotyczącego utworzenia sieci międzynarodowych biur współpracy w kilku
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krajach europejskich. Dwa z realizowanych na uczelni projektów Tempus oceniono jako „projekty wzorcowe” – tzw. FlagshipProjects.
Od 1995 roku pozyskiwała dla uczelni partnerów oraz środki finansowe na realizację programów SOCRATES, ERASMUS oraz FSS (tzw. Fundusz Norweski)
w obszarze mobilności międzynarodowej pracowników i studentów. Przez wiele
lat odpowiadała za współpracę z otoczeniem gospodarczym w kraju i za granicą,
między innymi z firmami FIAT, IDEA, Volkswagen oraz tworzenie uczelnianego
Biura Karier. Współpracowała i aktywnie uczestniczyła w projektach edukacyjnych Open – Distant Learning, Telematic Networks, „Polish-Norwegianpaths”,
EcosOuveture, POKL, Programach Ramowych, Leonardo da Vinci, Erasmus,
POWER i innych. Odznaczona Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.
W wolnym czasie chętnie zajmuje się tańcem towarzyskim salsą, tango argentino.
Lubi żeglarstwo, nordic-walkig, pływanie a także szydełkowanie.

Rok 2010

Aniela Tejchman
Absolwentka Politechniki Gdańskiej Wydziału Inżynierii
Środowiska. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale
Zarządzania. Po studiach zatrudniona w Politechnice
Gdańskiej, wykonywała prace badawcze i ekspertyzy.
Od 1992 roku zaangażowana we współpracę międzynarodową, prowadziła uczelniane Biuro Programów
TEMPUS, była koordynatorem lokalnym Programu
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TEMPUS JEP+ (rozwój działów współpracy z zagranicą w uczelniach wyższych) oraz kontraktorem Programu TEMPUS CME (szkolenie menedżerów
programów międzynarodowych). Od 1995 roku jako kierownik Działu Spraw
Międzynarodowych koordynowała zarządzała finansowo programami SOCRATES,
ERASMUS i FSS, współpracowała z Erasmus Student Network (ESN). Brała udział
m. in. w programach: Intensive Programmes, CDI-CDA, ERASMUS Mundus, Jean
Monnet, Leonardo da Vinci, Youth i Programy Ramowe. Przyczyniła się do uzyskania przez uczelnię ECTS Label. Jako członek zespołu roboczego powołanego
przez MNiSW w celu przygotowania promocji międzynarodowej, uczestniczyła
w pracach komisji Senatu i Sejmu RP. Brała udział w pracach zarządu „Baltic
Sea Region University Network” (BSRUN), organizowała współpracę regionalną
uczelni w „Study in Pomorskie”. Odbyła liczne staże, kursy i szkolenia w Polsce
i za granicą. Odznaczona Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Obecnie Członek
Rady Krajowej Sekcji Nauki (KSN) NSZZ „Solidarność” i wiceprzewodnicząca
Komisji ds. Międzynarodowych. Jako przedstawiciel Polski bierze udział w pracach Higher Education and Science Standing Committee (HERSC) w Brukseli.
Odznaczona Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Rok 2011

Ewa Derkowska-Rybicka
Absolwentka fizyki w UMK, karierę zawodową rozpoczęła od badań nieniszczących w dziedzinie konserwacji
zabytków oraz prowadzenia kursów jęz. angielskiego,
pilotowania zagranicznych grup studenckich i organizowania międzynarodowych kongresów na Uczelni.
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Zainteresowanie współpracą międzynarodową, znajomość języków obcych
i zdolności organizacyjne sprawiły, że w 1989 r. przeszła do pracy w Dziale
Współpracy z Zagranicą UMK, gdzie wkrótce zajęła się realizacją projektów
TEMPUS. W roku 1997 zorganizowała krajowe seminarium nt. nowego wówczas
Programu Socrates-Erasmus, a od roku 1998 sprawuje funkcję Uczelnianego
Koordynatora Erasmusa. W 2003 utworzyła Biuro Programów Międzynarodowych,
którego jest kierownikiem. Przyczyniła się do utworzenia szeregu jednostek UMK:
Biura Karier, Biura Programów Badawczych, Działu Zarządzania Funduszami
Strukturalnymi, których zadania były początkowo w zakresie BPM. Od roku
1993 należała do EAIE, a w latach 2009-2011 działała w zarządzie sekcji SAFSA.
W 2008 r. wprowadziła UMK do sieci IROs Forum. W trakcie swojej kadencji jako
przewodniczącej zainicjowała komunikowanie się przez SKYPE, była pomysłodawczynią Nagrody im. B. Centkowskiej i wprowadziła logo IROs Forum. Istotnym
wkładem w pracę sieci było zorganizowanie 2 seminariów, poświęconych ciągle aktualnym tematom: strategii uczelni i sprawom zdrowia i bezpieczeństwa.
Ewa kocha wodę, las, naturę. Jej hobby to turystyka, żeglarstwo, ogrodnictwo
oraz taniec towarzyski i tango argentyńskie.

Rok 2012

Ewa Kiszka
Z wykształcenia finansista i menedżer, od 20 lat kieruje
Działem Współpracy z Zagranicą, Promocji i Projektów
Rozwojowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.
Pełni funkcję wiceprezesa Fundacji Pomocy Lekarzom
Seniorom. Prowadzi własną firmę EMivent. Jest członkiem
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organizacji European Association for International Education (od 2000 roku),
Rady IROs Forum (Przewodnicząca w 2012 roku), Stowarzyszenia PR i Promocji
Akademickich Uczelni Polskich. Koordynowała działania pomorskich uczelni
w ramach inicjatywy „Study in Pomorskie”. Specjalizuje się w zagadnieniach
z zakresu umiędzynarodowienia, pracy w środowisku międzynarodowym i różnic
kulturowych, projektów rozwojowych, promocji krajowej i zagranicznej, współpracy międzynarodowej szkół wyższych. Zapalona podróżniczka.

Rok 2013

Dominika Janik-Hornik
Prezes Fundacji Graceland, działającej na rzecz uczenia się
przez całe życie oraz integracji międzykulturowej i międzypokoleniowej www.graceland.org.pl
Wcześniej przez prawie 20 lat związana z Uniwersytetem
Ekonomicznym w Katowicach, gdzie kierowała Biurem
Programów i Współpracy Międzynarodowej. Z wykształcenia ekonomistka i romanistka, absolwentka Uniwersytetu
Śląskiego, stypendystka Fundacji France-Pologne. Ukończyła z wyróżnieniem
studia podyplomowe w Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale we Francji
z zakresu zarządzania organizacjami społecznymi oraz studium Ewaluacja projektów i programów unijnych w Szkole Głównej Handlowej.
Autorka i liderka 18 projektów dydaktycznych, w tym projektów opartych na
współpracy z otoczeniem biznesowym, współautorka i realizatorka wielu
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innych projektów w obszarze szkolnictwa wyższego i szkolnictwa zawodowego. Prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania
projektem edukacyjnym. Autorka ekspertyz i raportów ewaluacyjnych dla potrzeb
szkolnictwa zawodowego.W latach 2011-2016 pełniła funkcję uczelnianego
koordynatora programu Erasmus. W latach 2014-2017 członek zarządu stowarzyszenia PRIME Networking z siedzibą w Brukseli zrzeszającego 19 uczelni z 18
krajów Europy oraz Ameryki Północnej i Południowej www.primenetworking.eu
Laureatka Nagrody im. Barbary Centkowskiej przyznawanej za wkład w umiędzynarodowienie polskich uczelni i szczególne zasługi dla IROs Forum (2016).
Pasjonatka tenisa ziemnego, jazdy konnej i trekkingu. W wolnym czasie najchętniej sięga po literaturę faktu.

Rok 2014

Ewa Mroczek
Absolwentka filologii romańskiej oraz studiów podyplomowych „Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej” na
Uniwersytecie Wrocławskim, studiów podyplomowych „Public relations w praktyce” w Akademii Leona
Koźmińskiego oraz programu Executive MBA w PolskoAmerykańskiej Szkole Biznesu Politechniki Wrocławskiej
i Central Connecticut State University. Przez wiele lat koordynowała działania sponsorskie i public relations w biurze
Międzynarodowego Festiwalu „Wratislavia Cantans”.
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W latach 2011-2014 Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej i Koordynator
Instytucjonalny Programu Erasmus w Politechnice Wrocławskiej, od 2011 roku
Koordynator Programu Master Double Degree T.I.M.E., a także inicjatorka
i współorganizatorka szkół letnich z uczelniami partnerskimi w Politechnice
Wrocławskiej. Wprowadziła Politechnikę Wrocławską do IROs Forum w 2012 r.
i zainicjowała współpracę polsko-brazylijską pomiędzy sieciami IROs Forum oraz
Network of International Offices of Rio de Janeiro Higher Education Institutions
REARI-RJ. Współautorka prezentacji o działaniach IROs Forum na konferencji
„Studenci zagraniczni w Polsce” w Poznaniu (styczeń 2014) oraz konferencji
„Kompetencje interkulturowe w edukacji językowej” w Warszawie (wrzesień
2014), autorka artykułu „Szkoły letnie – sposób na umiędzynarodowienie uczelni” w książce „Czas Internacjonalizacji II. Perspektywy, Priorytety, Projekty” pod
redakcją B. Siwińskieji, G. Mazurka (Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2017).
Wielbicielka podróży, kotów i muzyki klasycznej.

Rok 2015

Joanna Mrowiec-Denkowska
Absolwentka Pekińskiego Instytutu Językowego
(Beijing Language Institute) i Południowochińskiego
Uniwersytetu Rolniczego w Kantonie (Southern China
Agriculture University, Guangzhou), studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej im. Adamieckiego
w Katowicach i Wyższej Szkole Bankowej O/Chorzów
oraz rocznego programu w ramach Akademii Dyplomacji
prowadzonej przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.
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Uczestniczka wielu krajowych i międzynarodowych kursów i szkoleń z zakresu
internacjonalizacji, zarządzania projektami, komunikacji międzynarodowej i innych. Włada kilkoma językami (angielski, chiński, rosyjski, hiszpański).
Od ponad 20 lat związana zawodowo z Politechniką Śląską, posiada doświadczenie zawodowe w zakresie współpracy międzynarodowej prowadzonej
przez państwową uczelnię wyższą. Od 2009 roku Kierownik Biura Wymiany
Akademickiej Politechniki Śląskiej koordynujący pracę 10 osobowego zespołu
obsługującego zarówno wymianę akademicką jak i nabór cudzoziemców na
pełne studia. Przewodnicząca sieci IROs Forum w 2015 roku. Koordynatorka
wielu międzynarodowych spotkań projektowych zrzeszających przedstawicieli
uczelni wyższych i wielu projektów współpracy międzynarodowej, ukierunkowanych przede wszystkim na wymianę akademicką i pozyskiwanie, realizację
i rozliczenie środków. Odpowiedzialna za poszukiwanie różnych możliwości
współpracy i wspólnych projektów międzynarodowych, kontakty z uczelniami,
sieciami akademickimi oraz organizacjami działającymi w obrębie i na rzecz
szkolnictwa wyższego, promocję oferty mobilności akademickiej, organizację
wydarzeń międzynarodowych w uczelni, współpracę z organizacjami studenckimi oraz szeroko pojęty networking.
Otwarta na inne kultury, ciekawa świata i ludzi, otwarta na nowe szanse i możliwości. Lubi wycieczki piesze, trasy górskie, botanikę, fotografię, dobrą i różnorodną kuchnię.
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Rok 2016

Agata Wójcik
Urodzona w 1970 roku, z zawodu filolog języka angielskiego. Od 2011 roku kierownik Działu Współpracy
z Zagranicą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wcześniej w latach 2007-2011 kierownik Działu Projektów
Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą i w latach
1997-2007 Uczelniany Koordynator Programu Erasmus.
Związana z Uniwersytetem Śląskim od 1997 roku.
W IROs Forum od 2010 roku. Przewodnicząca IROs Forum w 2016 roku, w trakcie
kadencji aktywnie zabiegała o zwolnienie beneficjentów programu Erasmus+
z opodatkowania. W pracy najbardziej satysfakcjonujący jest dla niej kontakt ze
studentami i obserwowanie jak pozytywnie mobilność międzynarodowa wpływa
na ich życie. Prywatnie pasjonuje się pływaniem, ogrodnictwem i rękodziełem.
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Rok 2017

Lilianna Lato
Urodzona w 1973 r. na Warmii, z zawodu metodyk nauczania języka angielskiego. Przed tym jak trafiła do
BWZ, zdobywała zawodowe i życiowe doświadczenie
m.in. w Kalifornii. Od 2011 r. kierownik Biura Współpracy
z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego. Jako kierownik
chętnie dostrzega i rozwija koncepcje członków zespołu,
wspierając oryginalny tok myślenia, pożyteczny dla strategii
działań biura i uczelni. Wprowadziła UŁ do IROs Forum w 2013 r. Szczególną
radość sprawia jej kontakt ze studentami UŁ z zagranicy oraz współtworzenie
z zespołem projektów promocyjnych UŁ, w tym europejskich sukcesów jak
SmartUni. Aplikacja mobilna SmartUni uzyskała 2 miejsce w Europie w konkursie
narzędzi promocyjnych EUPRIO w 2015 r. w Perugii oraz uznanie w prestiżowej
publikacji DAAD (Schrtiftenreihe Hoschschulmarketing, nr 13). Wdraża obecnie
nowy projekt University-Diversity (Uniwersytet Różnorodny) służący idei wielokulturowości w duchu tolerancji, otwartości, współpracy i wzajemnego szacunku,
które są podstawą funkcjonowania umiędzynarodowionej uczelni. Jej pasją
jest poranne medytowanie, dobre wegetariańskie jedzenie i podróże do Indii.

Przewodniczące Rady IROs Forum w latach 2007–2017
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D

ecyzją Rady IROs Forum w 2009 roku ustanowiona została funkcja
Członka Honorowego dla osób zaangażowanych we współpracę międzynarodową, które zakończyły pracę w uczelniach członkowskich sieci.

Irena Kraśniewska vel Jagoda

Absolwentka socjologii na Uniwersytecie im. A.
Mickiewicza w Poznaniu. Pracę na Uniwersytecie
Wrocławskim podjęła w 1975 roku i całe swoje życie zawodowe do przejścia na emeryturę związała z Uczelnią.
Początkowo pracowała w Sekcji Współpracy z Zagranicą
jako samodzielny referent, a po paru miesiącach już w wyodrębnionym w administracji centralnej Dziale Współpracy
z Zagranicą jako zastępca Kierownika, od 1981 roku jako Kierownik DWZ. Zawsze
zajmowała się gośćmi zagranicznymi przyjeżdżającymi na Uczelnię, czy to
w ramach umów czy oficjalnymi delegacjami oraz umowami uczelnianymi
i oczywiście kierowaniem i rozbudową Działu. Miała okazję przejść całą drogę
od zależności niemal każdej decyzji od ówczesnego Ministerstwa, (którego nazwa zmieniała się co jakiś czas), do całkowitej niezależności decyzyjnej Uczelni
i Działu, którym kierowała. Od 1990 roku wraz Władzami Rektorskimi wprowadzała Uczelnię do Unii Europejskiej poprzez programy przez nią finansowane
takie jak TEMPUS, TEMPUS+, SOCRATES i wreszcie ERASMUS. Była koordynatorem wielu projektów międzynarodowych w tym projektu JEP +. Jako kierownik

Członkinie honorowe IROs Forum
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Działu Współpracy z Zagranicą kładła nacisk na rozwijanie współpracy z krajami
ówcześnie rosyjskojęzycznymi, a szczególnie z uczelniami, w których istniały instytuty filologii polskiej /Wilno, Lwów, Petersburg, Tomsk, Zaporoże/.Odznaczona
„Złotym Medalem Uniwersytetu Wrocławskiego”.
To dzięki jej działaniom i jej aktywności Uniwersytet Wrocławski stawał się uczelnią rozpoznawalną na międzynarodowym rynku edukacyjnym. Powiedzieć
o Jagodzie kierownik DWZ to właściwie powiedzieć niewiele bo Jagoda to
instytucja, dla której nie było rzeczy niemożliwych. Zdecydowanie trzeba stwierdzić, że Jagoda należy do prekursorów procesu, który wiele lat później otrzymał
nazwę umiędzynarodowienia uczelni wyższych. A rola jaką odegrała na rzecz
umiędzynarodowienia Uniwersytetu Wrocławskiego jest nie do przecenienia.
Po przejściu na emeryturę, patrząc na to czego dokonała w życiu i jaką odczuwa
dzisiaj satysfakcję z pracy zawodowej na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego
mówi, że jest po prostu szczęśliwa i życzy tego każdemu kierownikowi pracującemu na rzecz współpracy międzynarodowej w polskich uczelniach.

Danuta Obracaj

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Z Politechniką Śląską związana była od 1973 roku.
Pracowała początkowo jako nauczyciel akademicki a następnie w administracji uczelni. Pracę w Dziale
Współpracy z Zagranicą podjęła w 1986 roku, gdzie pracowała do czasu przejścia na emeryturę. Stanowisko kierownika pełniła przez 20 lat (1988-2008). Stworzyła prężnie
działającą jednostkę aktywną na wielu polach. Wprowadziła
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Politechnikę Śląską do programu Socrates od pierwszego roku możliwości
udziału polskich uczelni w tym programie.
Znacząco zwiększyła liczbę umów w ramach programu Socrates i Erasmus,
stwarzając atrakcyjna ofertę studiowania za granicą. Dział, pod jej kierunkiem
aktywnie uczestniczył w programie Tempus poprzez udział w dwóch projektach
Tempus JEP+, których celem była poprawa pracy działów współpracy z zagranicą
(w tym w jednym jako instytucja koordynująca). Z jej inicjatywy w Politechnice
Śląskiej działał Regionalny Punkt Kontaktowy w ramach ogólnopolskiej sieci aktywnych ośrodków, koordynowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy, których
celem było przybliżenie możliwości udziału polskich naukowców w projektach
badawczych UE. Kierowała punktem przez 10 lat (1998-2008). Dzięki jej wizji
prowadzenia współpracy z zagranicą poprzez udział w projektach międzynarodowych, dział aktywnie uczestniczył w kilku projektach programu Leonardo
da Vinci, FSS, CEI (współpraca z Ukrainą), w projekcie 6. Programu Ramowego
UE (jako instytucja koordynująca) i wielu innych. Podejmowała wiele inicjatyw, których celem było promowanie uczelni w kraju i za granicą. Odznaczona
Medalem „Zasłużony dla Politechniki Śląskiej” oraz „Złotym Krzyżem Zasługi”.
Uwielbia narciarstwo, pływanie oraz muzykę klasyczną.

Członkinie honorowe IROs Forum
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N

agroda im. Barbary Centkowskiej została ustanowiona przez uczelnie członkowskie dla uczczenia pamięci naszej zmarłej w 2011 roku
Koleżanki, założycielki i pierwszej Przewodniczącej sieci uczelni IROs
Forum. Nagroda IROs Forum jest przyznawana za wybitny wkład w umiędzynarodowienie kształcenia w polskich uczelniach, innowacyjność i wizję, przykłady
dobrej praktyki lub szczególne zasługi dla rozwoju IROs Forum.
Prawo zgłaszania kandydatów do wyróżnienia mają wszyscy członkowie IROs
Forum. Laureat zostaje wyłoniony przez Kapitułę Nagrody, złożoną z byłych
przewodniczących oraz członkiń honorowych. Nagroda przyznawana
jest co roku, a werdykt jest ogłaszany
w dniu 4 grudnia. Laureaci otrzymują
statuetkę i dyplom, a władze instytucji,
w której są zatrudnieni są informowane oficjalnym pismem o przyznaniu
nagrody. Autorką statuetki jest Monika
Chmarzyńska – artystka plastyk z Torunia.

Laureaci nagrody IROs Forum im. Barbary Centkowskiej
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Kapituła Nagrody przyznała 5 nagród, które otrzymali:
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•

W 2011 roku Beata Skibińska, Zastępca Dyrektora Programu „Uczenie
się przez całe życie” ds. Programu Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus,
Eksperci Bolońscy w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – za 20 lat owocnej współpracy z polskimi uczelniami wyższymi, w ramach Programów
TEMPUS, SOCRATES oraz LLP ERASMUS, za wyjątkowe zaangażowanie
w proces umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego w Polsce i jego
promocji za granicą, za kompetencję, otwartość i życzliwość, na które
zawsze możemy liczyć.

•

W 2012 roku prof. Michał Seweryński, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
(1990-1996), Minister Edukacji i Nauki (2005-2006), Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (2006-2007), Senator VIII kadencji – za aktywną promocję polskiej nauki za granicą poprzez liczne wystąpienia na światowych
kongresach oraz prowadzenie wykładów w charakterze visiting professor
na uniwersytetach europejskich, amerykańskich i azjatyckich, za wyjątkowe
zaangażowanie w proces zmian legislacyjnych, mających na celu dalsze
umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego i badań naukowych.

•

W 2013 roku dr Paweł Jessa, Radca Ambasady RP w Astanie i następnie
w Mińsku – za szczególne zaangażowanie w działania edukacyjne polskich
misji dyplomatycznych i aktywną promocję polskiej nauki w krajach Europy
Wschodniej i Azji, za oddanie się całym sercem idei umacniania współpracy uczelni polskich i kazachskich, za otoczenie nadzwyczajną opieką
delegacji polskich uczelni skupionych w sieci IROs Forum podczas misji
edukacyjnej do Kazachstanu w kwietniu 2011, za kompetencję i wspieranie
IROs w działaniach.

•

W 2014 roku prof. Jan Wojtyła, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach (1996-2002), Dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń
(2002-2012), Szef Gabinetu Politycznego Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego (2005-2007) – za wybitny wkład w umiędzynarodowienie kształcenia w polskich uczelniach, innowacyjność i wizję, przykład dobrej praktyki
oraz szczególne zasługi dla rozwoju IROs Forum.
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•

W 2016 roku Dominika Janik-Hornik, Prezes Fundacji Graceland, w latach
1997-2016 związana z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, gdzie
kierowała Biurem Międzynarodowej Wymiany Studentów, przewodnicząca
sieci IROs Forum w 2013 roku – za zaangażowanie w proces umiędzynarodowienia uczelni, za kompetencje, wrażliwość, otwartość, pracowitość
i oddanie całym sercem IROs Forum.

Laureaci nagrody IROs Forum im. Barbary Centkowskiej
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1.

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

2.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

3.

Politechnika Gdańska

4.

Politechnika Śląska

5.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

6.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

7.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

8.

Uniwersytet Warszawski

9.

Uniwersytet Wrocławski

10. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
11. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
12. Gdański Uniwersytet Medyczny
13. Uniwersytet Śląski w Katowicach
14. Politechnika Łódzka
15. Uniwersytet Gdański
16. Politechnika Wrocławska
17. Uniwersytet Łódzki
18. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
19. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
20. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Aktualny wykaz uczelni - członków IROs Forum
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Konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2017”

IROs Forum –
Zadania i wyzwania,
spotkanie poprzedzające konferencję
„Studenci zagraniczni w Polsce”,
Kraków, 2017

Galeria

65

Spotkanie IROs Forum we Wrocławiu, styczeń 2017,
Aula Leopoldina, Uniwersytet Wrocławski

Dr Paweł Jessa laureatem Nagrody
IROs Forumza rok 2013,
Politechnika Wrocławska, 2014
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Prof. Michał Seweryński
laureatem Nagrody IROs
Forum za rok 2012

Seminarium pt. Różnice
międzykulturowe
w środowisku akademickim
– jak przełamywać
stereotypy, 29.11.2012 r.,
Gliwice

Galeria
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IROs Forum na NAFSA, maj-czerwiec 2012, Houston, USA
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Spotkanie Rady
IROs Forum
w Gdańskim
Uniwersytecie
Medycznym,
marzec 2012

Misja edukacyjna polskich uczelni do
uczelni w Brazylii, marzec 2014

Galeria
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Spotkanie Rady IROs Forum w AGH w 2016

Spotkanie z uczelniami z Kazachstanu, Astana 2011
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Astana i Ałmaty 2011, Spotkanie z uczelniami z Kazachstanu

Łódź 2017, Spotkanie Rady IROs Forum

Galeria
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IROs

Forum is a network of International Relations Offices of Polish
public universities. Its main objective is the development of international cooperation, as well as mutual assistance and exchange of good
practices in this field. Its tasks include in particular:

•

Initiating joint projects in order to develop academic cooperation,

•

Advertising network members in Poland and abroad,

•

Raising qualifications of the international relations
offices staff through workshops and seminars,

•

Exchanging information and good practices, as well as finding solutions
to current issues related to the activities of international relations offices,

•

Developing joint strategies for raising funds
for the implementation of international projects,

•

Initiating the use of new solutions and introducing quality
standards in the field of international cooperation,

•

Expressing opinions about legal regulations of higher education.

The decision-making body of the IROs Forum is the Forum Council, which consists of one representative of each member institution, delegated by the University
authorities. Head of the Forum Council is chosen by the Council for the duration
of one calendar year.
IROs Forum is open in nature, allowing new members to join after submitting an application, as long as they are authorized Universities and they fulfil
conditions set by the Forum Council. Since 2014, the network consists of 20
of the most significant Polish universities.

Summary
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The network aims for a lasting position of an expert organization, promoting
complex approach towards internationalization, which should reach every process of a functioning, modern and open University. IROs Forum wishes to actively influence the way universities are perceived as places where different
cultures meet in the atmosphere of science and tolerance. It also wishes to draw
on the potential and experience of member universities, sharing good practices
and supporting other universities, both Polish and foreign, with its knowledge.
IROs Forum strongly cooperates with the Ministry of Science and Higher
Education, the Foundation for the Development of the Education System,
National Agency of the Erasmus Program, and Conference of Rectors of Polish
Academic Schools.
During the 10 years of activity, representatives of the IROs Forum actively participated in numerous national and international conferences and fairs, advertising
Polish universities and their didactic and research offer, including: the “Foreign
Students in Poland” Conference, jointly organized by the Perspectives Foundation,
Ministry of Science and Higher Education and Conference of Rectors of Polish
Academic Schools; promoting studying in Poland under the action titled “Ready,
Study, Go! Poland” during NAFSA, EAIE, APAIE, ERACON, as well as in various
projects and networks, e.g.: Baltic Sea Region University Network, Network
of International Offices of Rio de Janeiro Higher Education Institutions (REARI-RJ),
PROM Association, and „International Education: Polish-Norwegian Paths” project.
One of the main fields of network’s activity is the exchange of good practices
in the area of internationalization of universities and management of mobility
projects in educational programs, as well as raising qualifications of staff members
of the international relations offices at Polish universities through participation
in workshops and trainings.
The history of IROs Forum is directly connected with the implementation of the
TEMPUS educational program at Polish universities. This program became
a meeting ground, allowing for discussion and exchange of experience between
universities’ international relations offices. The main objective of the TEMPUS
program was a desire to build an area of cooperation in terms of higher education

74

Jubileusz IROs Forum 2007–2017

• www.irosforum.pl

between EU Member States and the neighbouring countries, as well as supporting reforms and modernization of higher education in partner countries.
Especially, such projects as TEMPUS JEP+ deserve special attention, as they were
directed at support from the funds from European activities and development
of the International Relations Offices. Another important project was TEMPUS
CME, the aim of which was advertising the idea of internationalization, which
was a starting point for the creation of network of Polish universities.
After joining the European Union in 2004, new opportunities appeared
for Poland. A huge organizational challenge for international relations offices
was the Socrates/Erasmus program, which presented mobility opportunities not
only for students, who saw their chance in studying abroad, but also allowed
employees to actively participate in worldwide scientific research through EU
Framework Programs. Polish scientists could take part in those Programs since
the 5th Framework Program (since 1998) which meant that international relations
offices faced new goals and tasks: effective implementation and management
of Mobility and research projects. Those offices started to play a key role in assisting universities during the implementation of internationalization strategies. University authorities realized the need to institutionalize those activities
in order to enable exchange of experience by creating a forum of international
relations offices.
Finally, the idea of creating a forum for exchange of widely understood international cooperation was undertaken by the University of Economics in Katowice,
and the first meeting was led by its Rector, prof. dr hab. Florian Kuźnik, on the initiative of the Head of the International Relations and Projects Office, Barbara
Centkowska, on 5th September, 2007. In December 2007, the agreement was
signed by 9 Rectors of the founding universities:

•

Prof. dr hab. Florian Kuźnik,
Rector of the University of Economics in Katowice,

•

Prof. dr hab. inż. Marek Trombski,
Rector of the University of Bielsko-Biała,
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•

Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk,
Rector of the John Paul II Catholic University of Lublin,

•

Prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń,
Rector of the Gdańsk University of Technology,

•

Prof. dr hab. inż. Wojciech Zieliński,
Rector of the Silesian University of Technology,

•

Dr hab. Piotr Płoszajski, prof. SGH,
Vice-Rector of the Warsaw School of Economics,

•

Prof. dr hab. Szczepan Biliński,
Rector of the Jagiellonian University in Kraków,

•

Prof. dr hab. Wojciech Tygielski,
Vice-Rector of the University of Warsaw,

•

Prof. dr hab. Krzysztof Nawotka,
Vice-Rector of the University of Wrocław
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