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Oœwiadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Szanowna Pani Minister!
Wymiana m³odzie¿y akademickiej miêdzy pañstwami UE jest jednym z owoców otwarcia siê Polski

na œwiat, które wyraŸnie da³o siê odczuæ po zmianie ustroju na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych ubieg-
³ego wieku. M³odzi ludzie korzystaj¹cy z programów wymiany studentów maj¹ szansê poznawaæ jêzyki,
kulturê, obyczaje dziêki zagranicznej edukacji oraz czerpaæ dobre wzorce i pomys³y z krajów, które mieli
okazjê odwiedziæ, by póŸniej zaszczepiaæ je w naszym kraju.

W Polsce z du¿ym powodzeniem funkcjonuj¹ g³ównie trzy programy wymiany studentów: Erasmus,
Comenius oraz przeznaczony dla doktorantów MOST. Uczestnicz¹cy w tych programach maj¹ zape-
wniony kontakt naukowy z zagraniczn¹ uczelni¹ oraz wsparcie finansowe na utrzymanie podczas swo-
jego pobytu w miejscu wymiany. Niestety niemal wszystkie oferty zagranicznych wyjazdów dotycz¹
tylko pañstw Unii Europejskiej. Wyjazdy do najwiêkszych i najbardziej renomowanych uczelni œwiata,
które dysponuj¹ najlepsz¹ kadr¹ naukow¹ oraz najnowoczeœniejszymi oœrodkami badawczymi, jak
przede wszystkim uniwersytety w Stanach Zjednoczonych i Japonii, s¹ bardzo trudne. Nawet jeœli po-
tencjalny chêtny jest w stanie w znacznej mierze utrzymaæ siê na miejscu z w³asnych œrodków, nie de-
cyduje siê na taki wyjazd, poniewa¿ nie ma w ogóle prawnego dostêpu do bazy dydaktycznej.

Czy taki stan rzeczy wynika z braku dwustronnych porozumieñ miêdzy uczelniami? Czy inicjatywa
wymiany studentów z pañstwami poza Europ¹ wymaga podpisania stosownych umów miêdzynarodo-
wych na szczeblu rz¹dowym?

W jaki sposób ministerstwo mo¿e zachêcaæ polskie uczelnie do pozyskiwania nowych partnerów
wœród najlepszych uczelni na œwiecie? Dla podniesienia jakoœci wymian studenckich warto podj¹æ sta-
rania o nawi¹zanie wspó³pracy z najlepszymi uczelniami œwiata, co niew¹tpliwie wzbogaci nasz¹ m³o-
dzie¿ akademick¹.

W zwi¹zku z przedstawion¹ sytuacj¹ zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o przeanalizowanie tego
zagadnienia oraz zajêcie stanowiska w przedmiocie proponowanych rozwi¹zañ systemowych umo¿li-
wiaj¹cych wymianê studentów z najlepszymi pozaeuropejskimi uczelniami œwiata,

£¹czê wyrazy szacunku
Rafa³ Muchacki




