
PRОJЕКТ 

Zalecenia  

Forum Rektorów Wyższych Uczelni Technicznych  

Ukrainy i Polski  

W dniach 6-7 kwietnia 2017 w Kijowie w ramach Ukraińsko-Polskich Dni 

Edukacji, Nauki i Innowacyjności odbyło się Forum Rektorów Wyższych Uczelni 

Technicznych Ukrainy i Polski zorganizowane wspólnie przez Konferencję 

Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i Stowarzyszenie Rektorów Wyższych 

Uczelni Technicznych Ukrainy. 

Polsko-ukraińskie spotkania edukacyjne to największa z tego typu imprez. 

Odbyły się one dzięki wsparciu polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego i ukraińskiego Ministerstwa Oświaty i Nauki oraz przy aktywnym 

udziale Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowego Centrum 

Koordynacyjnego „Horyzont 2020”, Politechniki Kijowskiej im. I. Sikorskiego 

oraz Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”. 

 W imprezie wzięli udział: pierwszy zastępca przewodniczącego Rady 

Najwyższej Ukrainy Irina Geraszczenko, zastępca przewodniczącego Rady 

Najwyższej Ukrainy Oksana Syrojid, minister oświaty i nauki Ukrainy Lilia 

Gryniewicz, deputowany Rady Najwyższej Ukrainy, wiceprzewodniczący 

Komitetu Rady Najwyższej Ukrainy ds. nauki i oświaty Aleksandr Spiwakowski, 

deputowana Rady Najwyższej Ukrainy, przewodnicząca Podkomitetu ds. 

Współpracy Regionalnej i Transgranicznej między Ukrainą i Krajami Unii 

Europejskiej Komitetu Rady Najwyższej Ukrainy ds. Integracji Europejskiej, 

współprzewodnicząca Grupy ds. Kontaktów Międzyparlamentarnych z 

Rzeczpospolitą Polską Oksana Juryniec, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej 

na Ukrainie Jan Piekło, przewodniczący Narodowej Rady Nauki i Oświaty 

Rzeczpospolitej Polskiej Jerzy Woźnicki, przewodniczący Konferencji Rektorów 

Polskich Szkół Akademickich, rektor Politechniki Warszawskiej Jan Schmidt, 

przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, rektor 

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Tadeusz 

Słomka, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego programu Horizon 2020 w 

Polsce Zygmunt Krasiński. 

W programie dwudniowego forum z udziałem rektorów polskich i 

ukraińskich uczelni technicznych znalazły się obrady plenarne oraz siedem 

paneli eksperckich, poświęconych różnym aspektom współpracy naukowej – 



działalności międzynarodowej wyższych uczelni technicznych jako czynnikowi 

ich umiędzynarodowienia, europejskiej akredytacji edukacji inżynierskiej i 

certyfikacji inżynierów, wprowadzeniu programów podwójnych dyplomów, 

wspólnego udziału w projektach UE w ramach programy „Horyzont 2020” i 

rozwoju kontaktów w ramach programu „Erasmus+” itd. Ponadto były również 

omawiane zagadnienia dotyczące rozszerzenia sieci szkół startupów oraz 

tworzenie wspólnych środowisk innowacyjnych. 

W celu wzięcia udziału w Forum zarejestrowało się 103 uczestników 

reprezentujących polskie wyższe uczelnie techniczne – rektorzy, prorektorzy, 

dziekani, szefów działów współpracy międzynarodowej. W sumie polska 

delegacja liczyła około 150 osób.  

 Stronę ukraińską reprezentowało 92 zarejestrowanych przedstawicieli 

władz wyższych uczelni technicznej oraz ponad 200 uczestników paneli 

eksperckich.     

FОRUМ ZALECA: 

W dziedzinie działalności międzynarodowej jako czynnika 

umiędzynarodowienia współczesnej europejskiej wyższej uczelni 

technicznej:  

Udział w obradach panelu eksperckiego wzięli rektorzy i prorektorzy 

wyższych uczelni technicznych Ukrainy i Polski, przedstawiciele administracji 

uczelnianych, naukowcy i czołowi specjaliści w dziedzinie działalności 

międzynarodowej.  

Celem panelu eksperckiego było omówienie kluczowych zagadnień 

realizacji działalności międzynarodowej współczesnych europejskich wyższych 

uczelni technicznych, która sprzyjałaby ich umiędzynarodowieniu we wszystkich 

możliwych aspektach oraz zmianie charakteru uczelni z placówki edukacyjnej o 

znaczeniu krajowym na placówkę edukacyjną mającą znaczenie w skali 

międzynarodowej.  

Obecnie działalność międzynarodowa jest dla każdej wyższej uczelni 

ważnym aspektem rozwoju, który zapewnia autorytet i wysokie miejsca w 

rankingach międzynarodowych, pozwala konkurować na rynku usług 

edukacyjnych, rozszerza bazę dla prowadzenia badań naukowo-technicznych 

oraz gwarantuje stabilność finansową i autonomię.  

Systematyczna integracja aspektu międzynarodowego do działalności 

edukacyjno-naukowej uczelni wyższej, w ramach czego cele i mechanizmy 



świadczenia usług edukacyjnych zyskują znaczenie międzynarodowe, stanowi 

proces jej umiędzynarodowienia. Końcowym rezultatem tego procesu powinno 

być przekształcenie uczelni wyższej o znaczeniu krajowym w międzynarodową 

placówkę edukacyjną.  

Umiędzynarodowienie uczelni wyższej oznacza wzmocnienie komponentu 

międzynarodowego we wszystkich aspektach jej działalności, organizację 

badań i technologii kształcenia ukierunkowanych na przygotowanie 

specjalistów, którzy będą konkurencyjni na światowych rynkach pracy, 

przeprowadzenie reform zgodnie z modelem współczesnej uczelni technicznej, 

zdobycie reputacji uczelni zajmującej wysokie miejsca w międzynarodowych 

rankingach według uznawanych w świecie kryteriów, co w rezultacie powinno 

zapewnić wzrost wskaźników ekonomicznych.   

W takim kontekście działalność w zakresie współpracy ekonomicznej z 

zagranicą jako element składowy działalności międzynarodowej mającej na celu 

uzyskanie wymiernych korzyści w postaci efektu społecznego i ekonomicznego 

związanego ze świadczeniem usług edukacyjnych i naukowo-technicznych na 

rzecz zagranicznych partnerów zyskuje szczególne znaczenie. Za najbardziej 

przyszłościowy należy uznać tutaj eksport produktów i usług edukacyjno-

naukowych za granicę, który może się odbywać w różny sposób.  

Rezultatem pracy panelu eksperckiego było sformułowanie następujących 

zaleceń, które zostaną wykorzystane przez jego uczestników podczas 

opracowywania programów umiędzynarodowienia, strategii i planów rozwoju 

działalności międzynarodowej oraz będą uwzględnione w ramach bieżącej 

działalności międzynarodowej uczelni wyższych: 

1. Aktywizacja współpracy i wymiany doświadczeń między ukraińskimi i 

polskimi uczelniami wyższymi w różnych dziedzinach działalności 

administracyjnej, edukacyjnej oraz naukowo-badawczej, a konkretnie:  

- Wspólny udział w infrastrukturalnych projektach grantowych w celu 

przebudowy strukturalno-organizacyjnej systemu zarządzania 

działalnością międzynarodową uczelni wyższych;   

- dwustronne programy wymiany doświadczeń i podwyższenia 

kwalifikacji zawodowych kierowników i pracowników 

departamentów, które odpowiadają za współpracę 

międzynarodową 



- wspólne tworzenie modeli zarządzania wewnątrzuczelnianego w 

celu efektywnej działalności międzynarodowej, ich wprowadzanie 

w życie; 

- realizacja programów akademickiej mobilności studentów, 

doktorantów, pracowników naukowych i administracyjnych; 

- realizacja wspólnych projektów edukacyjnych i naukowo-

badawczych, przeprowadzanie dwustronnych konsultacji. 

2.  Podejmowanie działań mających na celu umiędzynarodowienie 

wyższego szkolnictwa technicznego Ukrainy i Polski, wzmocnienie komponentu 

międzynarodowego poprzez: 

- aktywizację konstruktywnego współdziałania sektora 

uczelnianego z międzynarodowymi firmami i korporacjami 

reprezentującymi przemysł i biznes, zaangażowanie ich do udziału we 

wspólnych projektach edukacyjnych; 

- wzmocnienie międzynarodowej współpracy międzyuczelnianej 

oraz partnerstwa z organizacjami i instytucjami. 

3. Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności produktów i usług 

edukacyjnych oraz naukowo-technicznych świadczonych przez uczelnie na 

międzynarodowych rynkach edukacyjnych poprzez:  

- tworzenie systemu wewnętrznego wsparcia marketingowego 

działalności międzynarodowej uczelni wraz z systematycznym 

monitorowaniem popytu i podaży usług edukacyjnych oraz 

zapotrzebowania światowych, regionalnych i krajowych rynków 

pracy; 

- rozszerzenie asortymentu usług edukacyjnych i naukowo-

technicznych świadczonych przez uczelnie na rzecz odbiorców 

zagranicznych, w tym wprowadzenie innowacyjnych produktów 

edukacyjnych wspólnie z zagranicznymi uczelniami partnerskimi; 

- przestrzeganie międzynarodowych standardów jakości w dziedzinie 

wyższego szkolnictwa technicznego oraz zgodności kształcenia 

specjalistów z globalnymi wymaganiami rynku pracy.   

4. Aktywizacja działań w zakresie współpracy gospodarczej z 

zagranicą w ramach działalności międzynarodowej uczelni wyższych:  



- tworzenie modeli realizacji współpracy gospodarczej z zagranicą 

jako ogółu operacji eksportowo-importowych usług i produktów 

edukacyjnych i naukowo-technicznych uczelni oraz ich 

przystosowanie do realiów funkcjonowania gospodarki, oświaty, 

nauki w poszczególnych krajach z uwzględnieniem specyfiki 

obowiązującego w nich ustawodawstwa; 

- inicjowanie tworzenia wspólnych struktur edukacyjnych za granicą 

z udziałem zagranicznych partnerów; 

-  opracowanie i wprowadzenie systemu wewnętrznego 

administracyjnego i normatywno-metodycznego wsparcia działań 

uczelni w zakresie współpracy gospodarczej z zagranicą.  

 

W zakresie europejskiej akredytacji edukacji inżynierskiej, 

europejskiej certyfikacji inżynierów, rankingu programów nauczania:  

W celu omówienia powyższych zagadnień zebrało się ponad 80-ciu 

przedstawicieli oświaty i szkolnictwa wyższego, organizacji społecznych, wśród 

nich – naukowcy, studenci z Ukrainy oraz przedstawiciele polskich wyższych 

uczelni technicznych.   

Dyskusje i negocjacje, które odbyły się w ramach panelu eksperckiego 

stanowią kontynuację wieloletnich dyskusji, które już wcześniej miały miejsce 

na podobnych spotkaniach, m. in. w 2014 (Forum Rektorów Wyższych Uczelni 

Technicznych Ukrainy i Polski, Lwów); w 2015 (seminarium międzynarodowe z 

udziałem szefów europejskich federacji inżynierskich, Kijów); w 2016 

(Posiedzenie Stowarzyszenia Rektorów Wyższych Uczelni Technicznych 

Ukrainy, Dniepropietrowsk).      

W ramach niniejszego panelu  eksperckiego dokonano pewnego 

podsumowania działalności ukraińskich specjalistów ukierunkowanej na 

wprowadzenie europejskich inicjatyw na Ukrainie.  

 Uczestnicy panelu eksperckiego:  

1. Proponują Stowarzyszeniu Rektorów Wyższych Uczelni Technicznych 

Ukrainy wzięcie udziału w projekcie pilotażowym dotyczącym 

wykorzystaniu na Ukrainie doświadczeń Polskiej Fundacji Edukacyjnej 

„Perspektywy”  



2. Popierają decyzję Zgromadzenia Generalnego Europejskiej Sieci 

Akredytacji Edukacji Inżynierskiej (ENAEE) dotyczącą wyboru Centrum 

Niezależnej Akredytacji Programów Inżynierskich (CNAIP) na członka 

stowarzyszonego Zgromadzenia. 

3. Zalecają Centrum Niezależnej Akredytacji Programów Inżynierskich 

przyspieszenie działań mających na celu uzyskanie pełnoprawnego 

członkostwa w ENAEE i zdobycie prawa na przeprowadzanie akredytacji oraz 

prawa wydawania europejskich certyfikatów EUR-ACE ukraińskim uczelniom 

wyższym.   

4. Proponują Centrum Niezależnej Akredytacji Programów 

Inżynierskich kontynuowanie prac związanych z wprowadzeniem na Ukrainie 

systemu niezależnej akredytacji programów inżynierskich, a konkretnie: 

• rozszerzenie współpracy z europejskimi, a przede wszystkim z polskimi 

partnerami; 

• inicjowanie wraz z polskimi uczelniami wyższymi wspólnych 

projektów przewidujących wykorzystanie europejskiej pomocy technicznej w 

ramach projektów Ukrainy z Unią Europejską; 

• udział ukraińskich ekspertów zajmujących się zagadnieniami 

akredytacji w ekspertyzach przeprowadzanych w krajach trzecich w charakterze 

obserwatorów; 

• wykorzystanie doświadczeń czołowych ukraińskich wyższych 

uczelni technicznych oraz przedstawicieli przemysłu przy tworzeniu zespołu 

krajowych ekspertów w dziedzinie akredytacji;  

• zagwarantowanie niezależności ekspertów poprzez wprowadzenie 

mechanizmu zapobiegania powstawaniu konfliktów interesów; 

• аktywizacja działań mających na celu wykorzystanie możliwości 

pracodawców w tworzeniu niezależnej europejskiej akredytacji edukacji 

inżynierskiej na Ukrainie. 

5. Uznają za celową kontynuację prac w zakresie wprowadzenia 

europejskich paszportów inżynierów dla ukraińskich specjalistów oraz 

przeprowadzenia rejestracji programów inżynierskich w europejskim rejestrze 

FEANI INDEX. 

6. Proponują organizatorom Forum rozprowadzenie wśród członków 

Stowarzyszenia Rektorów Wyższych Uczelni Technicznych Ukrainy materiałów 



naukowo-metodycznych dotyczących niezależnej akredytacji programów 

inżynierskiej oraz certyfikacji inżynierów w celu dalszego praktycznego 

wykorzystania. 

7. Zalecają wykorzystanie doświadczeń związanych z wprowadzeniem 

projektu „Udoskonalenie systemu oceniania i zapewnienia jakości edukacji 

inżynierskiej  na Politechnice Kijowskiej (SEQAEE) w ramach programów 

British Council na Ukrainie „Rozwój potencjału liderskiego uczelni wyższych na 

Ukrainie”. 

8. Wyrażają wdzięczność polskim partnerom za nieustanne metodyczne i 

organizacyjne wspieranie procesu realizacji europejskich inicjatyw na Ukrainie.   

 

W zakresie wykorzystania możliwości programu UE ERASMUS+ dla 

uczelni Ukrainy i Polski – dobry początek rozwoju długotrwałej 

współpracy: 

W celu omówienia powyższych zagadnień zebrało się ___________ 

przedstawicieli oświaty i szkolnictwa wyższego, organizacji społecznych, wśród 

nich – naukowcy, studenci z Ukrainy oraz przedstawiciele polskich wyższych 

uczelni technicznych.   

Dyskusje i negocjacje, które odbyły się w ramach panelu eksperckiego 

stanowią kontynuację wieloletnich dyskusji, które już wcześniej miały miejsce 

na podobnych spotkaniach, m. in. w 2014 (Forum Rektorów Wyższych Uczelni 

Technicznych Ukrainy i Polski, Lwów); w 2015 (międzynarodowy panel 

ekspercki z udziałem szefów europejskich federacji inżynierskich, Kijów); w 

2016 (Posiedzenie Stowarzyszenia Rektorów Wyższych Uczelni Technicznych 

Ukrainy, Dniepropietrowsk).      

W ramach niniejszego panelu  eksperckiego dokonano podsumowania 

działalności ukraińskich specjalistów w zakresie wprowadzenia europejskich 

inicjatyw na Ukrainie.  

 

Uczestnicy panelu eksperckiego:  

 Wyrażają wdzięczność polskim partnerom za nieustanne 

metodyczne i organizacyjne wspieranie procesu realizacji europejskich inicjatyw 

na Ukrainie; 



   Uznają za konieczne wykorzystanie doświadczeń związanych ze 

współpracą między Polską Fundacją Edukacyjną „Perspektywy” i Ukraińsko-

Polskim Centrum Politechniki Kijowskiej im. Igora Sikorskiego, szczególnie w 

dziedzinie przygotowania propozycji projektowych w ramach programu 

ERAZMUS+; 

 Proponują władzom uczelni wyższych wspieranie działań 

uczelnianych grup projektowych związanych z udziałem w imprezach 

przewidzianych programem ERAZMUS+ oraz okazanie pomocy przy 

opracowywaniu propozycji projektowych. W tym celu należy: a) aktywizować 

współpracę z europejskimi, a przede wszystkim polskimi partnerami; b) 

inicjować razem z polskimi uczelniami technicznymi wspólne działania 

stanowiące dobry początek tworzenia podstaw dla długotrwałej współpracy -      

m. in. wspólne konferencje międzynarodowe, szkolenia     

 Podkreślają ważność badania zgodności możliwości programu 

ERAZMUS+ z potrzebami każdej uczelni odpowiednio do jej strategii rozwoju, 

zadań realizowanych przez wydziały, katedry, szkoły naukowe oraz 

konieczność przeprowadzenia analizy oczekiwań społecznych odnośnie 

modernizacji szkolnictwa wyższego w konkretnym regionie, mieście; 

 Zwracają uwagę na konieczność sprawdzenia istniejących na każdej 

uczelni kontaktów, umów współpracy zarówno na Ukrainie i w Polsce, jak i w 

innych krajach w celu ożywienia dalszej współpracy grup projektowych przy 

opracowywaniu propozycji projektowych w ramach programu ERAZMUS+; 

 uznają za celowe dokonanie przez uczelniane biura współpracy 

międzynarodowej analizy baz projektów sfinansowanych w ramach programu 

ERAZMUS+ - zarówno w celu idei i synergii, jak i w celu zapobiegania ich 

powielaniu z wykorzystaniem doświadczeń Narodowej Agencji Programu 

ERAZMUS+ i Narodowego Biura ERAZMUS+ na Ukrainie  

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html; 

 

 

 Zalecają omówienie wspólnie z władzami uczelni wyższych 

możliwość udziału w programie ERAZMUS+; określenie, a jeśli będzie to 

konieczne – zatwierdzenie na podstawie decyzji uczelnianych senatów 

zobowiązań, które bierze na siebie każda uczelnia wyższa i jej władze, dział 

księgowości oraz inne jednostki strukturalne mające stosunek do wspierania i 

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html


realizacji projektu, grupa robocza – otrzymując grant w ramach programu 

ERAZMUS+ - w celu wsparcia zgodności z normatywną bazą działalności 

międzynarodowej na poziomie każdej oddzielnej uczelni oraz z bazą 

normatywną na stopniu krajowym; 

 Proponują wykorzystanie możliwości projektów międzynarodowych 

realizowanych w ramach programu ERAZMUS+ między innymi w celu: 

- większego umiędzynarodowienia i aktywizacji współpracy 

międzynarodowej;  

- aktualizacji programów studiów, opracowania i wprowadzenia 

nowych kursów i programów oraz materiałów metodyczno-dydaktycznych; 

- unowocześnienia metodyki nauczania, w tym nauczania na 

odległość; 

- rozwoju samorządu studenckiego, rozszerzenia i udoskonalenia 

usług dla studentów, studenckich startupów; nauczania przedsiębiorczości; 

- stworzenia możliwości studiowania i odbywania staży na uczelniach 

europejskich oraz otrzymywania dyplomów kilku uczelni jednocześnie; 

- uzyskania lepszych możliwości zatrudnienia absolwentów wyższych 

uczelni; wzmocnienia kontaktów ze stowarzyszeniami zrzeszającymi 

absolwentów; wspierania stałych kontaktów z organizacjami branżowymi; 

- wymiany wiedzy, pomysłów, realizacji wspólnych projektów 

badawczych; opracowania kursów na zamówienie różnych grup zawodowych 

(np. urzędników państwowych, nauczycieli) itd.  

 Proponują organizatorom Forum popularyzowanie doświadczeń 

związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Panelu Eksperckiego nr 3 

oraz umieszczenie materiałów naukowo-metodycznych na stronie internetowej 

Ukraińsko-Polskiego Centrum Politechniki Kijowskiej w celu umożliwienia ich 

praktycznego zastosowania w działalności uczelni wyższych.  

 

 

Odnośnie kwestii podwójnych dyplomów – współpracy wyższych 

uczelni technicznych Ukrainy i Polski w dziedzinie kształcenia:  

Programy podwójnych dyplomów sprzyjają pogłębieniu współpracy 

między uczelniami partnerskimi, pozwalają tworzyć podstawy dla 



długoterminowej współpracy, zachęcają do poszukiwań możliwości 

podwyższenia jakości nauczania oraz do większej przejrzystości programów 

studiów i unifikacji programów kształcenia studentów. Zwiększają one również 

konkurencyjność absolwentów szkół wyższych na międzynarodowych rynkach 

pracy.    

Opracowywanie wspólnych programów studiów i kształtowanie wspólnego 

podejścia do treści kształcenia i do wymagań odnośnie kompetencji studentów 

na studiach różnych stopni stanowi ważny element działalności 

międzynarodowej uczelni wyższych.   

Na podstawie dokonanej analizy literatury, stron internetowych 

zagranicznych uczelni, referatów i artykułów naukowych stwierdzono brak 

jednolitych reguł dotyczących wprowadzania międzynarodowych wspólnych 

programów nauczania takich, jak programy podwójnego dyplomu i dwóch 

dyplomów. Ważne jest, by uświadomić sobie zasadniczą różnicę między 

programem „podwójnego dyplomu” i „dwóch dyplomów”. Zgodnie z «Joint and 

Double Degree Programs in the Global Context: Report on an International 

Survey» sporządzonym przygotowanym przez Daniela Obsta, Matthiasa 

Kudera, i Clare Banksa pod programem „podwójnego dyplomu” należy 

rozumieć sytuację, gdy „po zrealizowaniu programu studiów studenci uzyskują 

jeden certyfikat/dyplom wydany i podpisany wspólnie przez obie uczelnie, które 

uczestniczą w programie”, zaś w ramach „dwóch dyplomów” „po zrealizowaniu 

programu studiów studenci uzyskują certyfikaty/dyplomy wydane oddzielnie 

przez każdą uczelnię, która uczestniczy w programie”. 

Na podstawie doświadczeń uczestników panelu eksperckiego poniżej 

zostały sformułowane podstawowe zagadnienia, na które należy zwrócić uwagę 

pod czas opracowywania programu podwójnego dyplomu. 

1. Pierwszym etapem potwierdzającym zamiary uczelni 

partnerskich odnośnie opracowania programu dwóch 

dyplomów może być podpisanie memorandum o wzajemnym 

porozumieniu. 

2. Określenie celu i koncepcji (przewiduje się jedno- lub 

dwustronną wymianę). Niezbędne jest udowodnienie 

konieczności i unikalności opracowania danego programu.   

3. Określenie stopnia edukacyjno-kwalifikacyjnego (licencjat / 

magister), na który planuje się opracowanie programu.  



4. Określenie kierunku / specjalności opracowywanego programu 

(jakie kierunki i specjalności objęte są programem). Oprócz tego umowa 

powinna zawierać nazwę programu podwójnego dyplomu.  

5. Uczelnie partnerskie powinny uzgodnić wspólny program, w którym 

będą zaznaczone przedmioty/kursy, które wzajemnie sobie odpowiadają i które 

są wykładane dodatkowo w celu zapewnienia opanowania pewnych 

kompetencji oraz kwestie dotyczące zagwarantowania jakości kształcenia. 

Aneksem do umowy może być opis programu kształcenia 

licencjatów/magistrów wraz z listą przedmiotów, kursów, kredytów, języków 

wykładowych, systemu oceniania rezultatów kształcenia i in. (określenie czasu 

trwania studiów i wyników egzaminów zdanych na uczelniach partnerskich; 

wprowadzenie europejskiego systemu ECTS).  

Procedura i tryb uzgadniania programów podwójnego dyplomu i czasu 

trwania studiów za granicą mogą różnić się nawet w ramach jednej i tej samej 

uczelni, która ma podpisane porozumienia odnośnie programów podwójnego 

dyplomu z różnymi zagranicznymi uczelniami wyższymi.  

6. Uzgodnienie okresu mobilności zarówno dla studentów (pierwszy 

lub drugi rok dla słuchaczy studiów magisterskich) jak i dla wykładowców. 

Konieczne jest dokonanie wyboru modelu programów. W tym kontekście 

wszystkie modele podwójnego dyplomu wymagają surowej kontroli procesu ich 

opracowania i wprowadzenia programu studiów oraz stałej i dynamicznej 

współpracy. Ponadto najczęściej studenci spędzają większą część czasu nie na 

uczelni macierzystej, lecz na uczelni przyjmującej, co powoduje stosowanie 

zupełnie innych wymagań odnośnie takich studentów.   

7. Określenie procedury składania dokumentów (terminy składania 

dokumentów, wniosek-podanie, opinia, list motywacyjny, rozmowa 

kwalifikacyjna, egzamin wstępny, ilość miejsc itd.) oraz kryteriów naboru 

studentów – np. ogólne i specjalne wymagania odnośnie kompetencji 

studentów (wymagane wykształcenie, poziom znajomości języka obcego, 

posiadane doświadczenie zawodowe lub odbyty staż).  Należy zdecydować, 

czy kryteria naboru będą dotyczyć wszystkich studentów, czy też będą one 

ulegać zmianie w zależności od konkretnego wydziału.  

8. W umowie uzgodniono kwestie dotyczące spraw finansowych: 

 zwolnienie z opłaty za studia dla uczestników programu; 

 przyznanie stypendiów przez stronę przyjmującą lub fundację; 



 wyszczególnienie kosztów, które będą ponosić uczestnicy programu 

(ubezpieczenie medyczne, opłata rekrutacyjna i in.). 

Dla realizacji projektu może być korzystne sporządzenie rocznego 

harmonogramu, gdzie byłyby ukazane terminy przyjęcia studentów, składania 

podań o przyznanie studentom stypendiów itd. 

Byłoby wskazane określić w umowie osobę, która będzie odpowiadać 

zarówno za kwestie naukowe i merytoryczne, jak i za sprawy administracyjne. 

9. Uregulowanie procedury napisania (objętość, promotorzy i kryteria 

oceny) i przeprowadzenia obrony pracy licencjackiej / magisterskiej (komisja 

egzaminacyjna uczelni zagranicznej przyjeżdża na obronę na macierzystą 

uczelnię studenta lub obrona odbywa się dwukrotnie (na uczelni macierzystej 

oraz na uczelni przyjmującej).  

10. Procedura rozerwania umowy (np. na jakich warunkach, w jakim 

czasie i w jaki sposób będą chronione prawa studenta) oraz prawo której ze 

stron będzie stosowana w przypadku pojawienia się rozbieżności. 

11. Określenie dokumentów, które są wydawane po ukończeniu 

programu przez dwie uczelnie (dyplom/certyfikat licencjata z kierunku „…” / 

magistra z kierunku „…”). 

Ponadto są zalecenia odnośnie integrowania programu podwójnego 

dyplomu do postanowienia międzyrządowego o wzajemnym uznaniu dyplomów 

(magistra, doktora) uczelni uczestniczących w programach podwójnego 

dyplomu, przy czym programy Komisji Europejskiej (Erasmus+ i in.) należy 

uważać za priorytetowe dla uczestników programu podwójnego dyplomu.  

Odnośnie tworzenia europejskiej sieci szkół startupów i tworzenia 

wspólnych środowisk innowacyjnych: 

Zalecenia na podstawie rezultatów przeprowadzonego panelu 

eksperckiego 

1. Stworzenie ukraińsko-polskiej sieci szkół startupów na bazie sieci szkół 

startupów „SikorskiChallenge” Politechniki Kijowskiej. 

2. Przygotowanie wspólnych ukraińsko-polskich projektów innowacyjnych 

oraz składanie zgłoszeń na udział w programie „Horizon2020” 

3. Przygotowanie wspólnych ukraińsko-polskich startupów oraz składanie 

zgłoszeń na udział w europejskich programach akceleracyjnych i programach 

finansowanych przez Unię Europejską.  



4. Prezentacja wspólnych projektów innowacyjnych oraz udział w 

konkursie projektów innowacyjnych „SikorskiChallenge 2017”, który odbędzie 

się w dniach 10-12 października 2017 na Politechnice Kijowskiej i innych 

konkursach, które będą przeprowadzane na uczelniach partnerskich z Polski.    

 

Odnośnie programów badawczych Unii Europejskiej «Horizon 2020 INFO 

DAY» Energy & Environment: 

W rezultacie omówienia kwestii udziału ukraińskich i polskich naukowców 

w programie Komisji Europejskiej „Horyzont 2020” uczestnicy Panelu 

Eksperckiego nr 6 uzgodnili co następuje: 

1. Wyrazić podziękowania polskim partnerom, uczestnikom projektu „EaP 

PLUS” oraz ekspertom, którzy wzięli bezpośredni udział w udzielaniu konsultacji 

ukraińskich naukowców odnośnie przygotowania i składania propozycji 

projektowych w ramach programu „Horyzont 2020” podczas mini-spotkań.  

2. Kontynuować i rozszerzyć współpracę między polskimi i ukraińskimi 

naukowcami i przedsiębiorcami oraz wykorzystać doświadczenia polskich 

partnerów przy opracowywaniu propozycji projektowych w ramach programu 

„Horyzont 2020” poprzez przeprowadzenie wspólnych konferencji 

międzynarodowych, seminariów i treningów poświęconych działalności 

naukowej i innowacyjnej.  

3. Dla Ukrainy, która jest krajem stowarzyszonym programu „Horyzont 

2020” bardzo ważny jest udział w komitetach programowych programu 

„Horyzont 2020” i w ocenie tych programów. 

Należy również zwrócić uwagę na potrzebę aktywnego udziału w procesie 

oceniania zgłoszeń złożonych w ramach programu „Horyzont 2020” naukowców 

i przedsiębiorców, co pozwoli uzyskać unikalne doświadczenia w 

przygotowywaniu projektów w ramach tego programu.  

4. Władze uczelni wyższych Ukrainy i Polski powinny wspierać tworzenie i 

działalność wspólnych uczelnianych zespołów projektowych w ramach 

programu „Horyzont 2020”.  

W dziedzinie: nauki prawne na styku z wyższą edukacją techniczną 

Dany panel ekspercki został zorganizowany i przeprowadzony na bazie 

Politechniki Kijowskiej w ramach Forum Rektorów Wyższych Uczelni 

Technicznych Ukrainy i Polski, który został przeprowadzony w dniach 6-7 



kwietnia 2017 z inicjatywy Stowarzyszenia Rektorów Wyższych Uczelni 

Technicznych Ukrainy i Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych 

przy wsparciu ukraińskiego Ministerstwa Oświaty i Nauki i Polskiego 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Fundacji Edukacyjnej 

„Perspektywy”. 

W pracy panelu eksperckiego wzięli udział czołowi ukraińscy i polscy 

naukowcy – specjaliści w różnych dziedzinach nauk prawnych, przedstawiciele 

grona profesorskiego i nauczyciele akademiccy zajmujący się kształceniem 

studentów na kierunkach prawniczych, doktoranci i studenci tych kierunków 

oraz inni specjaliści w zakresie edukacji i szkolnictwa wyższego.  

Podczas obrad i dyskusji, które odbyły się w ramach tego panelu 

eksperckiego omówiono szereg aktualnych kwestii dotyczących roli i miejsca 

nauk prawnych w systemie nauki i szkolnictwa wyższego we współczesnym 

świecie, m.in.  międzydyscyplinarny aspekt wsparcia prawnego działalności 

międzynarodowej w dziedzinie nauk stosowanych i inżynieryjnych (kosmos, 

przemysł lotniczy, nanomateriały i nanotechnologie, elektronika i budowa 

maszyn i urządzeń, technologie informacyjne, biotechnologia, bezpieczeństwo 

cybernetyczne i in.); prawna ochrona interesów uczelni technicznej w sferze 

komercjalizacji obiektów własności intelektualnej; specyfika technicznej edukacji 

prawnej; międzydyscyplinarny aspekt kształcenia specjalistów w dziedzinie 

bezpieczeństwa informacyjnego; aktualne problemy i zagrożenia dla prawa 

własności intelektualnej; powiązania prawa własności intelektualnej z 

bezpieczeństwem informacyjnym (bezpieczeństwem cybernetycznym); prawne i 

techniczne aspekty prawa własności intelektualnej oraz polskie doświadczenia 

w dziedzinie wprowadzania regulacji prawnych Unii Europejskiej.   

Po omówieniu i przedyskutowaniu powyższych kwestii oraz innych 

zagadnień w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego uczestnicy konferencji 

doszli do następujących wniosków: 

1. Nauki prawne jako system obiektywnej i społecznie znaczącej 

wiedzy o prawidłowościach rządzących państwem i obowiązującym w nim 

prawem należą do nauk społecznych – do ogólnego systemu wiedzy o 

społeczeństwie.  

2.  Ze względu na to, że zjawiska dotyczące państwa i prawa mają 

zazwyczaj złożony charakter i odznaczają się obecnością różnych stron, granic 

i aspektów, nauki prawne to dziedzina wieloprofilowa i międzydyscyplinarna.  



3. Funkcje nauk prawnych to podstawowe kierunki ich wpływu na 

zjawiska społeczne, przede wszystkim na państwo i prawo, na stosunki 

społeczne, kształtowanie i rozwój osoby: konstatujący (stwierdzenie istnienia 

wyróżnienie zjawisk dotyczących państwa i prawa); interpretacyjna (wyjaśnienie 

istoty zjawisk dotyczących państwa i prawa, przyczyn ich pojawienia się i ich 

zmienności, ich struktury, funkcji i in.); heurystyczna (odkrycie i formułowanie 

nieznanych wcześniej prawidłowości); prognostyczna (formułowanie hipotez, 

prognoz rozwoju zjawisk dotyczące państwa i prawa); metodologiczna 

(wykorzystanie reguł nauk obowiązujących w naukach prawnych jako 

instrumentów badawczych w celu zdobycia i poszerzenia wiedzy zarówno w 

dziedzinie prawa, jak i w zakresie innych nauk; stosowana (formułowanie 

zaleceń, propozycji odnośnie udoskonalenia tych czy innych instytucji państwa i 

prawa); ideologiczno-wychowawcza (wpływ na kształtowanie i rozwój 

świadomości prawnej, politycznej i moralnej, światopoglądu i ogólnej kultury 

młodzieży, na zwiększenie lub zmniejszenie w świadomości społecznej 

prestiżu, autorytetu prawa, państwa i wymiaru sprawiedliwości).  

4. Z przyczyn obiektywnych i subiektywnych nauki prawne nie zawsze 

w całej rozciągłości pełnią swoje funkcje zarówno na szczeblu krajowym, jak i 

międzynarodowym, co jest szczególnie odczuwalne w dzisiejszych warunkach – 

warunkach przyspieszonego postępu naukowo-technicznego oraz wyraźnie 

zauważalnych tendencji ku temu, by rozwiązywać różne kwestie o charakterze 

wewnętrznym i międzypaństwowym niekoniecznie przy użyciu środków 

prawnych.   

5. Ze względu na swoją istotę nauki prawne nie mogą w pełni 

wykonywać swoich funkcji bez zastosowania osiągnięć innych dziedzin nauki i 

odwrotnie, wszystkie inne dziedziny nauki należy powinny nie tylko uwzględniać 

osiągnięcia nauk prawnych zdobyte poprzez pełnienie przez nie swoich funkcji 

– szczególnie funkcji heurystycznej, prognostycznej i metodologicznej, ale 

również być współwykonawcą tych funkcji w ramach swoich kompetencji.      

Dana konstatacja w pełni dotyczy działalności edukacyjnej polegającej na 

kształceniu specjalistów w różnych dziedzinach życia społecznego i 

funkcjonowania państwa.  

6. Strona ukraińska i strona polska powinny wspólnie dołożyć 

wszelkich starań, by przyspieszyć przekształcenie nauk prawnych w swojego 

rodzaju siłę napędową współczesnego postępu naukowo-technicznego oraz 

przejścia do nowej jakości kształcenia specjalistów w dziedzinie prawa oraz 



specjalistów w różnych dziedzinach życia społecznego i funkcjonowania 

państwa mając jednocześnie świadomość procesów tworzenia i regulowania 

stosunków społecznych.  

Zalecenia: 

1. Do podstawowych reguł rozwoju nauk prawnych we 

współczesnych warunkach należy zaliczyć: 

- podkreślenie znaczenia funkcji heurystycznej, prognostycznej i 

metodologicznej; 

- naukową interdyscyplinarność; 

- zagwarantowanie odpowiedniości realizacji funkcji 

stwierdzającej, interpretacyjnej i praktyczno-stosowanej; 

2. Uznać, że rozwiązanie wielu dyskusyjnych kwestii w naukach 

prawnych jest bezpośrednio połączone z rozwiązaniem kwestii 

zapewnienia bezpieczeństwa informacyjnego (bezpieczeństwa 

cybernetycznego). 

3. Uznać, że żadne państwo nie jest w stanie samodzielnie 

rozwiązać problemów związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa informacyjnego ze względu na:  

– istotę pojęcia „informacja”. Zdaniem N. Winera (jednego z twórców teorii 

informacji i cybernetyki), K. Steinbacha, I. Juzwiszyna i innych naukowców, 

istniejąca materia i energia mimo, iż stanowią fundamentalne podstawy życia, 

same nie określają różnicy między systemami żywymi nieżywymi. Ta różnica 

określana jest przez inną fundamentalną zasadę – informację, która właściwa 

jest wszystkim żywym organizmem.   

 Informacja jest czymś, co odbierane jest przez przynajmniej jeden z 

narządów zmysłów istoty żywej oraz wywołuje jej adekwatną reakcję. Ponadto 

jest to sztuczny system, który posiada funkcjonalne możliwości (narzędzia i in.) 

odbioru nawet wszystkiego tego co, będąc nawet specjalnie przygotowanym, co 

odbierane jest przez istotę żywą; 

– zdolność informacji do tego, by wpływać na świadomość i 

podświadomość człowieka; 

– trudność i wieloaspektowość rozwiązania zadania związana z istotą 

definicji pojęć „bezpieczeństwo informacyjne” i „bezpieczeństwo 

cybernetyczne”. Bezpieczeństwo informacyjne to stan ochrony życiowo 

ważnych interesów człowieka i obywatela, społeczeństwa i państwa, w którym 

zapobiega się poniesieniu szkody poprzez rozpowszechnianie niepełnych, 



niepotwierdzonych i udzielonych w nieodpowiednim czasie informacji, 

naruszenie integralności i dostępności informacji, niesankcjonowany obieg 

informacji o ograniczonym dostępie oraz poprzez negatywny wpływ 

informacyjno-psychologiczny wpływ i umyślne spowodowanie negatywnych 

konsekwencji zastosowania technologii informacyjnych. Bezpieczeństwo 

cybernetyczne to taki stan ochrony ważnych interesów osoby, społeczeństwa i 

państwa w warunkach wykorzystania systemów komputerowych i/lub sieci 

telekomunikacyjnych, w którym zmniejsza się do minimum się 

prawdopodobieństwo poniesienia szkody poprzez wykorzystanie niepełnych, 

niewiarygodnych i udzielonych w nieodpowiednim czasie informacji; negatywne 

konsekwencje funkcjonowanie technologii informacyjnych, niesankcjonowane 

rozpowszechnienie, wykorzystanie i naruszenie integralności, poufności i 

dostępności informacji. A zatem podstawowym kryterium zaliczenia do 

problemtyki bezpieczeństwa cybernetycznego jest konieczny warunek 

wykorzystanie systemów komputerowych i sieci telekomunikacyjnych; 

4. Zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju bezpieczeństwa jest związane nie 

tylko z ograniczeniem praw i swobód obywatelskich, ale wymaga również 

znacznych środków intelektualnych i finansowych. W chwili obecnej szczególnie 

aktualne są kwestie zapewnienia bezpieczeństwa informacyjnego 

(bezpieczeństwa cybernetycznego), w tym kształcenia odpowiednich 

specjalistów. To właśnie dlatego koniecznym staje się syntezowanie potencjału 

intelektualnego, niezależnie od przynależności naukowo-praktycznej lub 

narodowo-państwowej. 

W tym celu należy połączyć wysiłki intelektualne specjalistów w dziedzinie 

zapewnienia bezpieczeństwa informacyjnego (bezpieczeństwa 

cybernetycznego) Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego w 

celu uzyskania grantów krajów Unii Europejskiej. 

 


