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IROs Forum
International Relations Offices Forum

• sieć biur współpracy międzynarodowej polskich uczelni 
publicznych (w 2017 roku 20 uczelni członkowskich)

• powołana w 2007 r. na podstawie umowy 
międzyuczelnianej 

• charakterystyka: różne struktury, różne zadania, wspólny 
cel: wzrost umiędzynarodowienia polskich uczelni 





Umiędzynarodowienie – zwiększenie jakości, efektywności i 
zakresu współpracy międzynarodowej poprzez:

• wymianę informacji i przykładów dobrej praktyki

• organizację warsztatów, szkoleń i seminariów 

(bezpieczeństwo, podwójne dyplomy, visiting

professors, społeczna odpowiedzialność uczelni 

etc.)

• inicjowanie nowych rozwiązań i wprowadzanie 

standardów jakości w zakresie współpracy 

międzynarodowej

• wyrażanie opinii dotyczących uregulowań 

prawnych szkolnictwa wyższego

• współpracę z MNiSW, KRASP, FRSE, 

(BUWIM) – NAWA, PRom

• promocję uczelni partnerskich IROs Forum 

za granicą (EAIE, NAFSA, misje edukacyjne 

etc.)

• realizację wspólnych 

projektów/przedsięwzięć



Administracja wspiera 

władze uczelni w realizacji 

strategii rozwoju  

i umiędzynarodowienia

Internacjonalizacja

• Obejmuje prawie wszystkie obszary 

funkcjonowania uczelni: oferta programowa –

dydaktyka; akredytacje – jakość; promocja –

widoczność; rozwój współpracy z partnerami 

zagranicznymi; profesjonalna obsługa wymiany 

studentów i pracowników; studentów etc.

• Obecnie konieczność profesjonalizacji kadry 

administracyjnej – potrzeba inteligentnej 

administracji uczelnianej, centralnej i 

wydziałowej: inicjatywy i praktyka zgodne z 

najlepszymi standardami międzynarodowymi 

(welcome centre(s) /meetings; przyjazne 

systemy rekrutacyjne; zarządzanie funduszami 

dużych projektów międzynarodowych; 

dostosowanie prawne – umowy 

międzynarodowe, prawa autorskie)



Najbliższe cele 

• Podnoszenie kompetencji pracowników administracyjnych 
poprzez  intensyfikację wymiany dobrych praktyk i szkoleń 
dedykowanych (to się sprawdza!)

• IROS Forum jako grupa nacisku (np. opodatkowanie 
stypendiów Erasmus)

• W wyniku konsultacji szybkie reagowanie na pojawiające się 
trudności; wspólne propozycje rozwiązań

• Promocja zagraniczna polskich uczelni



10-lecie IROs Forum – 2017 

• Aneks do umowy założycielskiej IROs Forum 

• Publikacja IROS Forum z okazji 10-lecia sieci
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