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(projekt 1) 

Kijów, 11 grudnia 2009 r. 
 

Rezolucja 
 Ukraińsko-Polskiego Forum Akademickiego  

 

W dniach 10-12 grudnia 2009 roku w Narodowym Technicznym Uniwersytecie Ukrainy 

„Kijowskim Politechnicznym Instytucie” (KPI) odbyło się Ukraińsko-Polskie Forum Akademickie. 

Głównymi zadaniami Forum były: 

– analiza stanu współpracy polsko-ukraińskiej w sferze nauki i edukacji, a także omówienie 

pozytywnych doświadczeń  takiej współpracy w poprzednich latach; 

– określenie perspektywicznych kierunków współpracy w sferze nauki, mającej na celu 

wspólny udział ukraińskich i polskich naukowców w konkursach 7 Programu Ramowego UE oraz w 

innych programach europejskich i regionalnych, działanie na rzecz tworzenia konsorcjów 

uniwersytetów Polski i Ukrainy współpracujących w perspektywicznych kierunkach; 

– identyfikacja problemów związanych z harmonizacją narodowych systemów oświaty oraz 

wypracowanie propozycji ich rozwiązania; polepszenie współpracy w zakresie wymiany akademickiej, 

wzmocnienia mobilności i formowania funduszy wspierających ją, wspieranie projektów takich jak 

"Podwójny dyplom magisterski” (wydawany przez uczelnie Polski i Ukrainy); 

– przedyskutowanie wspólnych działań mających na celu wzmacnianie roli uniwersytetów w 

rozwoju współpracy naukowo-technicznej i ekonomicznej; rozszerzenie działalności parku naukowego 

„Kijowska Politechnika” oraz punktu kontaktowego przedsiębiorców Polski i Ukrainy; 

– określenie możliwości rozwoju współpracy w wymiarze osobowym poprzez naukę, wymianę 

delegacji, współpracę organizacji studentów i związków zawodowych, wymianę kulturalną i sportową, 

naukę językową oraz przez inne działania współpracy humanitarnej. 

W Forum uczestniczyli przedstawiciele organów władz państwowych, organizacji 

międzynarodowych, rektorzy, prorektorzy, kierownicy jednostek naukowych i działów współpracy 

międzynarodowej uczelni Ukrainy i Polski, wykładowcy i naukowcy oraz przedstawiciele organizacji 

studenckich i doktoranckich.  

Podczas uroczystego otwarcia Forum wystąpili m.in., vice-ministerowie oświaty i edukacji 

Ukrainy M. Stricha i T. Finnikow, Ambasador Polski na Ukrainie J. Kluczkowski, Ambasador Szwecji 

na Ukrainie J. Gulgren vice-prezydent m.st. Warszawy W. Paszyński i dyrektor ukraińsko-Polskiego 
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Centrum w KPI Siergiej Sydorenko. Odczytane zostały również listy powitalne od wicemarszałka 

Rady Najwyższej Ukrainy M. Tomenka i wiceministra spraw zagranicznych O.O. Gorina. 

Sesję plenarną rozpoczął referat prof. Myhailo Zgurowskiego pt. Ukraina – Polska w 

globalnym wymiarze zrównoważonego rozwoju (przedstawiony przez prof. Gienadija Statiuchę) 

prezentujący wyniki badań nad stworzeniem wieloaspektowych modeli matematyczno-statystycznych 

określających warunki rozwoju krajów i regionów stanowił. Wołodymyr Majer (NCRS-Francja, 

Przedstawicielstwo w Moskwie) omówił warunki konieczne do otrzymania grantów naukowych w 

ramach współpracy Ukraina - UE. Prof. Bohdan Macukow (Politechnika Warszawska) przedstawił 

założenia „Procesu bolońskiego” i jego wpływ na rozwój współpracy naukowej. Waldemar Siwiński 

(Perspektywy) przedstawił rolę Perspektyw w rozwijaniu polsko-ukraińskiej współpracy akademickiej. 

 

Obrady odbywały się w czterech sekcjach. Sekcja I zajmowała się współpracą uczonych w ramach 

programów UE. Sekcja II zajęła się problemami harmonizacji systemów edukacyjnych Polski i 

Ukrainy. Sekcja III zajęła się kontynuacją dyskusji nad referatem prof. Zgurowskiego o 

wykorzystywaniu modeli „polityki zrównoważonego rozwoju”. Tematem Sekcji IV była współpraca 

międzynarodowa polsko-ukraińska w wymiarze ludzkim. W spotkaniu tej ostatniej sekcji obok 

naukowców licznie uczestniczyli studenci kijowskich uczelni zainteresowani nauką w polskich 

uczelniach. 

 

Ważnym wydarzeniem związanym z Forum było otwarcie Ukraińsko-Polskiego Centrum w 

Politechnice Kijowskiej „KPI”. Centrum służyć będzie jako stały punkt informacyjno-konsultacyjny 

dla studentów i maturzystów zainteresowanych studiowaniem w Polsce, a także jako punkt ułatwiający 

kontakty między uczelniami i naukowcami polskimi i ukraińskimi. 

Ukraińsko-Polskie Centrum w KPI  

Pok. 316, korpus 6, Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy (KPI),  

Prospekt Peremohy, 37, Kijów, 03056, Ukraina. 

web-site: http://www.upc.kpi.ua/ 

Telefon: +380-44-4068601; telefon/faks: +380-44-4068475 

Email: ukrpol@kpi.ua; e_ogorodnyk@kpi.ua 

Skype: ukrpolcenter, ogorodnyk55 

 

Uczestnicy Ukraińsko-Polskiego Forum Akademickiego: 

– dążąc do rozwijania współpracy między Polską i Ukrainą, 

– działając w przekonaniu, że edukacja i nauka są głównymi czynnikami rozwoju 

społeczeństwa opartego na wiedzy, 
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– uznając potrzebę wspólnych działań na rzecz europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego 

(European Higher Education Area) i europejskiego obszaru badawczego (European Research Area) 

oraz lepszego wykorzystania programów UE w dziedzinie oświaty, nauki i technologii, 

– opierając się na tradycyjnej współpracy naukowo-edukacyjnej między Polską a Ukrainą, 

– wspierając wszechstronną współpracę między ukraińskimi i polskimi wyższych uczelni, 

– uznając potrzebę rozwoju współpracy ukraińsko-polskiej realizowanej przez struktury 

państwowe, uniwersytety oraz organizacje pozarządowe: 

1. z zadowoleniem podkreślają pozytywną rolę umowy o utworzeniu Polsko-Ukraińskiego 

Centrum w KPI, podpisanej 7 marca 2008 r. między KPI i Fundacją Edukacyjną Perspektywy 

działającą w imieniu polskich uczelni w ramach programu "Study in Poland" prowadzonego we 

współpracy z KRASP; 

2. wyrażają przekonanie, że Polsko-Ukraińskie Centrum w KPI będzie odgrywało rolę 

katalizatora rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy w dziedzinie edukacji, współpracy naukowo-

technicznej (w tym innowacji) oraz kultury; 

3. zwracają się do władz Polski i Ukrainy z prośbą o udzielenie wszelkimi dostępnymi 

sposobami wsparcia dla Centrum, biorąc pod uwagę, że na bazie Centrum realizowane będą projekty o 

charakteru instytucjonalnym a infrastruktura Centrum wykorzystana będzie dla organizacji wydarzeń 

na rzecz współpracy polsko-ukraińskiej; 

4. podkreślają ważną rolę uniwersytetów w kształtowaniu polityki zrównoważonego rozwoju i 

potrzebę umacniania wspólnej działalności w tym kierunku, potrzebę nakłaniania władz polskich i 

ukraińskich do wykorzystywania wyników badań dotyczących zrównoważonego rozwoju na różnych 

poziomach (krajowym i regionalnym), intensyfikowania wymiany naukowców i studentów między 

uczelniami Polski i Ukrainy, koncentrowania na przygotowaniu fachowców i leaderów w zakresie 

zarządzania zrównoważonym rozwojem dwóch państw, aktywnie dodawać nowe kierunki i programy 

w zakresie zrównoważonego rozwoju 

5. uznają następujące kierunki za priorytetowe dla formowania projektów naukowo-

technicznych i innowacyjnych: 

– zrównoważony rozwój i ochrona środowiska (zmiany klimatu); 

– rozbudowa społeczeństwa z szerokim dostępem do informacji; 

– energetyka zrównoważonego rozwoju; 

– nowe materiały i technologie; 

6. podkreślają potrzebą przygotowania przez władze odpowiedzialne za edukację, naukę i 
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technologię programów dwustronnej współpracy, programów stypendialnych i mobilności, których 

celem będzie rozszerzanie współpracy naukowej i edukacyjnej między Polską i Ukrainą; 

7. popierają takie projekty jak "Podwójny dyplom magisterski " oraz nauczanie języka 

polskiego na Ukrainie i języka ukraińskiego w Polsce; 

8. popierają decyzję o utworzeniu, w oparciu o Instytut Wydawniczo-Poligraficzny KPI, biura 

kontaktowego dla przedsiębiorców z Polski i Ukrainy, które, poprzez działający już park naukowy 

„Kijowska Politechnika”, będzie upowszechniać informacje o przedsiębiorstwach obu krajów i 

projektach innowacyjnych; 

9. podkreślają rolę wzmacniania przepływu informacji między system nauki i edukacyjną obu 

państw, wymiany baz danych oraz innych zasobów o intelektualnej wartości, w tym zasobów bibliotek 

elektronicznych; 

10. pokreślają celowość zorganizowania kolejnego Ukraińsko-Polskiego Forum 

Akademickiego w październiku lub listopadzie 2010 roku. 

 

 


