Jak mierzyć zakres i jakość umiędzynarodowienia oraz relacji z otoczeniem społecznobiznesowym? Jak badać wpływ udziału w edukacyjnych programach międzynarodowych na
umiędzynarodowienie i współpracę z przedsiębiorstwami w polskich instytucjach edukacyjnych?
Aspekty te będą przedmiotem seminarium organizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu
Edukacji oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Wiemy, że dobrze wykorzystane umiędzynarodowienie kształcenia przekłada się na jego jakość. Wiemy, że kształcenie musi zaspokajać potrzeby społeczne i gospodarcze. Czy polskie
uczelnie, szkoły i inne placówki edukacyjne są umiędzynarodowione oraz jak współpracują z
zewnętrznymi interesariuszami? Gdzie szukać danych, które można byłoby wykorzystać do
pomiaru umiędzynarodowienia i współpracy z otoczeniem zewnętrznym?
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) od ponad 20 lat wspiera rozwój polskiej edukacji i
jest instytucją zarządzającą wieloma europejskimi programami edukacyjnymi, w tym aktualnie
najbardziej kompleksowym, obejmującym wszystkie poziomy i formy kształcenia, programem
Erasmus+. FRSE, wykonując zadania statutowe, zgromadziła zbiory danych, które można wykorzystać do badania stanu umiędzynarodowienia polskiej edukacji.
FRSE jest gotowa udostępnić posiadane zasoby osobom i instytucjom, których zainteresowania
badawcze obejmują umiędzynarodowienie oraz związki uczelni z otoczeniem zewnętrznym
i serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na seminarium, podczas którego:



przedstawiciele FRSE przedstawią zbiory posiadanych danych, poinformują o badaniach dotyczących umiędzynarodowienia przeprowadzonych na zlecenie Komisji Europejskiej oraz przez inne narodowe agencje programu Erasmus+;
w dyskusji z uczestnikami spotkania zostaną zdefiniowane obszary badań interesujące
dla grup badawczych i badaczy indywidualnych, którzy działają w Polsce.

REJESTRACJA
Rejestracja na spotkanie odbywa się poprzez stronę internetową:
http://erasmusplus.org.pl/konferencja-naukowo-badawcza/
Rejestracja jest konieczna w celu uzyskania przepustek, należy również posiadać przy sobie
dowód tożsamości.
MIEJSCE
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Hoża 20 w Warszawie, sala konferencyjna 117
KONTAKT
W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Pauliną Macherą (pmachera@frse.org.pl) lub Malwiną
Górecką (mgorecka@frse.org.pl).

RAMOWY PROGRAM SPOTKANIA
12.00 – 12.30

Sesja I
Wprowadzenie do tematyki spotkania (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dyrektor Generalny FRSE)
Prezentacja zasobów danych, jakimi dysponuje FRSE jako Narodowa Agencja programu Erasmus+ oraz przedstawienie wstępnych wyników analizy
oceny udziału w mobilności edukacyjnej dokonanej przez studentów i pracowników szkół wyższych jako przykładu sposobu wykorzystania danych
posiadanych przez FRSE

12.30 – 13.00

Sesja II
Prezentacja przykładów badań, jakie mogą być przeprowadzone we współpracy z FRSE



badanie I – Mierzenie zakresu i jakości współpracy między uczelniami a biznesem – dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny FRSE;
badanie II – badanie losów absolwentów, którzy w trakcie kształcenia w polskiej szkole wyższej zrealizowali jego część w zagranicznej
uczelni/instytucji (dr hab. Jacek Kurzępa, prof. SWPS Uniwersytetu
Humanistycznospołecznego)

13.00 – 13.45

Obiad

13.45 – 14.00

Sesja III
Prezentacja wykazu publikacji będących wynikiem przeprowadzonych badań zleconych przez Komisję Europejską oraz inne narodowe agencje programu Erasmus+

14.00 – 14.30

Sesja IV
Dyskusja z uczestnikami prowadząca do zdefiniowania projektów badawczych z zakresu umiędzynarodowienia, jakie będą mogły być wykonane
przez zainteresowanych naukowców/ grupy badawcze.

