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kru ta cji stu den tów za gra nicz nych na Po li tech ni ce 
Wro cław skiej i po my śla łam, że to mo że być to. 

I by ło! Świad czy o tym fakt, że do pra cy na dal 
przy cho dzi nie dla te go, że mu si, ale dla te go, że ją 
lu bi i ce ni kon takt z tak zróż ni co wa nym oto cze -
niem. – Ro zu miem stu den tów, ich po trze by, a idea 
in ter na cjo na li za cji sta ła się mo ją pa sją, co za tym 
idzie, pa sją jest tak że pra ca w mię dzy na ro do wym 
śro do wi sku. Spra wia mi wie le ra do ści – pod kre śla. 

 
Po pierw sze, za cie ka wić 

Po zna wa nie no wych kul tur. Po dró że – i to 
naj le piej w nie zna ne, z ple ca kiem, so lo. Cie ka -
wość świa ta. – To ele men ty, któ re mnie ukształ -
to wa ły. Spra wi ły też, że je stem otwar tą oso bą 
i sta ram się pa trzeć na każ de go za gra nicz ne go 
part ne ra przez pry zmat je go kul tu ry i te go, jak 
mo że się on od na leźć w na szej rzeczywistości 
– tłu ma czy Ja ro sław ska.  

Ta otwar tość de cy du je o suk ce sie w pra cy, 
ale przede wszyst kim po ma ga w na wią zy wa niu 
re la cji. Przy no si też nie stan dar do we po my sły 
i skut ku je nie oczy wi stym spo so bem dzia ła nia. 
Sa ma Ri sing Star 2023 pod kre śla, że jed nym ze 
spo so bów na wią zy wa nia kon tak tów ze stu den -
ta mi spo za na sze go kra ju jest ak tyw ność w so -
cial me diach. Ta ka bez po śred nia ko mu ni ka cja 
z kan dy da ta mi jest nie zwy kle efek tyw na.  

– Na si stu den ci bu du ją z na mi wir tu al ne re la cje, 
a ja lu bię mieć z ni mi kon takt i in for ma cje 
z pierw szej rę ki. Już przed przy jaz dem czu ją się 
kom for to wo, po nie waż wie dzą, kto jest po dru giej 
stro nie ekra nu. Po tem na miej scu wi dzą przy ja zne 
i zna ne im twa rze, co jest bar dzo istot ne w pierw -
szych dniach ada pta cji – opo wia da. 

Wy wia dy ze stu den ta mi czy pro wa dzo ne 
na ży wo spo tka nia z pra cow ni ka mi dzia łu cie szą 
się du żym za in te re so wa niem, a ta for ma kon -
tak tu po ma ga w pra cy. Stu den ci oglą da ją na gra -
nia, z któ rych uzy sku ją więk szość od po wie dzi 
na nur tu ją ce ich py ta nia. Se ria Li ve me etings to 
nie tyl ko pro mo cja uczel ni i jej ofer ty stu diów, 
ale tak że źró dło in for ma cji o wy da rze niach 
i wspar cie dla każ de go wi dza. 

Lau re at ka te go rocz nej na gro dy Ri sing Star za -
ję ła się też pro mo wa niem uczel ni wśród mło -
dzie ży z za gra nicz nych szkół śred nich. – Tyl ko 
w ubie głym ro ku, pod czas wi zy ty w Taj lan dii, od -
wie dzi łam kil ka mię dzy na ro do wych i lo kal nych li -
ce ów Spo tka łam się z do rad ca mi za wo do wy mi 
oraz z ucznia mi ostat nich rocz ni ków i opo wia da -
łam im o Pol sce i Po li tech ni ce Wro cław skiej.  

Jak mó wi, ta kie pre zen ta cje w szko łach trak -
tu je jak „za sie wa nie ziar na” w gło wach mło -
dych lu dzi i pro pa go wa nie wie dzy o pol skim 
szkol nic twie wyż szym, moż li wo ściach sty pen -
dial nych, a przede wszyst kim ofer cie uczel ni. 
Na wet je śli ża den z uczniów, z któ ry mi się spo -
tka, nie przy je dzie od ra zu do Pol ski, to mo że 
w przy szło ści roz wa ży wy jazd w ra mach pro -
gra mu Era smus+ al bo zde cy du je się spró bo -
wać swo ich sił na PWr tro chę póź niej. 

 
Po dru gie, przy cią gnąć 

Jak twier dzi An na Ja ro sław ska, trud niej jest re -
kru to wać na uczel nie tech nicz ne niż na kie run ki 
stric te hu ma ni stycz ne, spo łecz ne czy eko no -

micz ne. Wy zwa niem są też dwie re kru ta cje 
w cią gu jed ne go ro ku aka de mic kie go – ozna cza 
to wzmo żo ne dzia ła nie w ogra ni czo nym cza sie 
i pro wa dze nie nie ustan nej pro mo cji uczel nia nej 
ofer ty. Wresz cie stu dia tech nicz ne przy cią ga ją 
w więk szo ści męż czyzn. – Po dej mu je my do dat ko -
we sta ra nia, że by za chę cić tak że dziew czy ny – mó -
wi An na Ja ro sław ska. – W szcze gól no ści za chę ca -
my te, któ re po cho dzą z kra jów, w któ rych ko bie ty 
ma ją ogra ni czo ny do stęp do edu ka cji. 

Zda niem lau re at ki na gro dy Ri sing Star 2023 
klu czem do za in te re so wa nia mło dych lu dzi stu -
dia mi w Pol sce mo że być praw dzi wie mię dzy na -

ro do wy kam pus i po czu cie bez pie czeń stwa, ja -
kie ob co kra jow cy znaj du ją w wie lo kul tu ro wym 
Wro cła wiu. Ma gne sem przy cią ga ją cym kan dy -
da tów na stu dia na PWr, nie za leż nie od płci, jest 
też szan sa re ali za cji swo ich pa sji i roz wo ju 
w każ dej dzie dzi nie, nie tyl ko na uko wej. 

Wie lo krot nie w trak cie prom owa nia ofer ty 
uczel ni, czy to wśród part ne rów, czy bez po -
śred nio przed kan dy da ta mi, Ja ro sław ska po sił -
ku je się grą ję zy ko wą, za chę ca jąc roz mów ców 
do po praw ne go wy mó wie nia na zwy mia sta 
Wro cław ja ko mia sta mi ło ści (WrocLOVE – the 
ci ty of lo ve), w któ rym na pew no się za ko cha ją. 

Za naj więk szy suk ces za wo do wy Ri sing 
Star 2023 uzna je swój te am Dzia łu Współ pra cy 
Mię dzy na ro do wej. – Pra cu ję z po nad 20 oso ba -
mi, któ re z ogrom nym za an ga żo wa niem za bie ga -
ją o przy cią ga nie za gra nicz nych stu den tów, dba ją 
i wspie ra ją na każ dym kro ku tak że na szych pra -
cow ni ków za an ga żo wa nych w umię dzy na ro do wie -
nie lub bę dą cych je go czę ścią.  

 
Po trze cie, wzbo ga cić 

Umię dzy na ro do wie nie to dla niej wza jem ne 
po zna wa nie się lu dzi z róż nych kul tur i od naj -
dy wa nie w so bie po do bieństw, ale i te go, co 
mo że dla in nych stać się fa scy nu ją ce i roz wi ja -
ją ce. To tak że mi sja sze rze nia wie dzy wśród 
stu den tów z kra jów, gdzie edu ka cja nie jest 
na tak wy so kim po zio mie. 

– Swo ją pra cą wzbo ga ca my nie tyl ko sie bie, cią -
gle się ucząc i roz wi ja jąc, ale też tych, dla któ rych 
dzia ła my: ca łą spo łecz ność aka de mic ką PWr 
– pod kre śla An na Ja ro sław ska i do da je, że ce lem 
na naj bliż szą przy szłość bę dzie dla niej za cie śnia -
nie współ pra cy z sie cią uni wer sy te tów eu ro pej -
skich Uni te!, do któ rej PWr do łą czy ła w 2022 r. 

– To dla mnie i mo je go ze spo łu du że wy zwa nie, 
ale i szan sa roz wo ju dla uczel ni. Przed na mi wie -
le pra cy i wie rzę, że przy nie sie ona ogrom ko rzy -
ści dla ca łej na szej spo łecz no ści – za zna cza.

AN NA MA RIA JA RO SŁAW SKA, ab sol -
went ka ad mi ni stra cji Uni wer sy te tu Wro cław -
skie go, tu ry sty ki i re kre acji AWF we Wro cła -
wiu oraz po dy plo mo wych stu diów pro ject 
ma na ge ment Uni wer sy te tu Eko no micz ne go 
we Wro cła wiu. Od 2020 r. kie ru je Dzia łem 
Współ pra cy Mię dzy na ro do wej Po li tech ni ki 
Wro cław skiej. Ko or dy nu je pro jek ty „Stu dy in 
Wro cław”, „Stu dy in Po land”, NAWA „We lco -
me to Po land – Co ol Wro cław Tech” oraz „Spi -
na ker – Cre ate i Switch”. Ak tyw nie dzia ła 
w IROs Fo rum oraz w NAFSA As so cia tion of 
In ter na tio nal Edu ca tors.

Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2023

– Je stem naj lep szym przy kła dem, że 
umię dzy na ro do wie nie ma sens – mó wi 

o so bie lau re at ka na gro dy Ri sing Star 2023. Jej 
przy go da ze stu denc ki mi wy jaz da mi za czę ła 
się od pro gra mu Era smus+ i wy jaz du do Wiel -
kiej Bry ta nii: – Na wła snej skó rze od czu łam, 
czym jest tę sk no ta za do mem, szok kul tu ro wy, 
mię dzy na ro do we re la cje i róż ni ce wy ni ka ją ce 

z na sze go po cho dze nia oraz oto cze nia, w ja kim 
by ło nam da ne żyć – mó wi Ja ro sław ska.  

Wspo mi na, że jed no cze śnie by ła za fa scy no -
wa na róż no rod no ścią mię dzy na ro do we go stu -
denc kie go ży cia i moż li wo ścia mi, któ re da je: 
– Kie dy wró ci łam do Pol ski, za czę łam się za sta -
na wiać, co mo gła bym ro bić w ży ciu. Nie dłu go po -
tem zna la złam ofer tę pra cy dla spe cja li sty ds. re -
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Śmieję się, że prowadzę 
politykę otwartych drzwi: stale 
jestem gotowa na dyskusję,  
a mój pokój nigdy nie jest 
zamknięty. Przy tym ruchu, jaki  
w nim panuje, najodpowiedniejsze  
byłoby zamontowanie  
drzwi obrotowych. 
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„Ma niestandardowe podejście  
do promocji uczelni, a do tego 
mocno angażuje się w integrację 
środowiska akademickiego oraz 
mieszkańców Wrocławia  
z przyjeżdżającymi na PWr 
zagranicznymi studentami”.  
Tak o Annie Marii Jarosławskiej, 
która od 2020 r. z sukcesami kieruje 
Działem Współpracy Międzynarodowej 
Politechniki Wrocławskiej, pisał  
w zgłoszeniu do nagrody RISING 
STAR 2023 prof. Piotr Rutkowski. 

Praca na uczelni jest  
moją pasją 
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Nagrodzie patronują EduInspiracje

Uczestnicy Szkoły Letniej 3E+ – studenci Parul University w Indiach


