
W no mi na cji do Na gro dy Śro do -
wi sko wej Gwiaz dy Umię dzy na ro -

do wie nia rek tor UG prof. Piotr 
Step now ski pod kre ślił oso bi ste za an ga żo wa -
nie prof. An ny Jur kow skiej -Ze idler w róż no rod -
ne pro jek ty zwią za ne z umię dzy na ro do wie niem 
UG. Na ko niec na pi sał o no mi no wa nej, że we 
wszyst kich swo ich dzia ła niach re ali zu je od waż -
ną, wie lo wy mia ro wą i in klu zyw ną wi zję umię -
dzy na ro do wie nia uni wer sy te tu.  

 
War to ścią jest róż no rod ność  

Sa ma prof. An na Jur kow ska -Ze idler tak 
przed sta wia tę wi zję: – Dzię ki pro jek tom Unii 
Eu ro pej skiej i cy fry za cji gra ni ce mię dzy uni wer sy -
te ta mi na ca łym świe cie co raz bar dziej się za cie -
ra ją. Umię dzy na ro do wie nie dziś to już nie tyl ko 

licz by za gra nicz nych stu den tów czy wy kła dow ców, 
wspól nych ar ty ku łów, ale sie cio wa nie, bu do wa nie 
pro gra mów mo bil no ści, wspól nych stu diów, wy -
mia na do brych prak tyk. – I z prze ko na niem 
stwier dza: – Naj waż niej szym wy zwa niem jest 
dziś zmia na pol skich kam pu sów w kam pu sy wie lo -
ję zycz ne, wie lo kul tu ro we, wie lo et nicz ne. Róż no -
rod ność i wie lo kul tu ro wość umoż li wia bo wiem po -
sze rza nie ho ry zon tów, co jest wa run kiem do bre go 
stu dio wa nia, kształ ce nia i pro wa dze nia ba dań.  

Jak tłu ma czy, no we po strze ga nie mo de lu 
umię dzy na ro do wio ne go uni wer sy te tu ja ko 
wie lo kul tu ro we go kam pu su wy mu sza ko niecz -
ność spoj rze nia na pro ce sy umię dzy na ro do wie -
nia z per spek ty wy dłu go fa lo wych in te re sów 
uczel ni i w ta ki spo sób, że by we wszyst kich 
dzia ła niach ten mię dzy na ro do wy wy miar był 
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Umiędzynarodowienia nie da się dzisiaj 
podzielić sektorowo, przekazywać 
zadań różnym pionom czy powierzać 
ich jedynie ustanowionym „kierunkowo” 
pełnomocnikom. Trzeba działać razem! 
Także razem dobrze się komunikować  
i efektywnie współpracować, 
zawiązywać dobre relacje na poziomie 
uczelni i gremiów międzynarodowych  
– mówi profesor Anna Jurkowska- 
-Zeidler, prorektor ds. współpracy 
międzynarodowej Uniwersytetu 
Gdańskiego (UG), MANAGEMENT  
STAR 2023.

ce lem stra te gicz nym. Na tu ral nie wo bec te go 
no we go po dej ścia zmie nia się tak że ro la osób 
za an ga żo wa nych w pro ces in ter na cjo na li za cji, 
kie ru ją cych tym pro ce sem na uczel ni. Laureatka 
nagrody Ma na ge ment Star 2023 uwa ża, że dziś 
do za rzą dza nia po trzeb ne są umie jęt no ści 
mięk kie – kom pe ten cje per so nal ne (przede 
wszyst kim du ża mo ty wa cja, do bre za rzą dza nie 
cza sem, in te li gen cja emo cjo nal na) oraz umie jęt -
no ści in ter per so nal ne (w bu do wa niu ze spo łu 
i je go mo ty wo wa niu, dba ło ści o do brą at mos fe -
rę i ko mu ni ka cję). – Dla mnie oso bi ście naj waż -
niej sza jest ener gia do dzia ła nia i moc spraw cza 
– przy zna je prof. Jur kow ska -Ze idler.  

 
Prze pływ wie dzy i do świad czeń 

Pro rek tor ds. współ pra cy mię dzy na ro do wej 
UG opo wia da, że na zmia nę spo so bu my śle nia 
o in ter na cjo na li za cji na jej uczel ni wpły nął 
przede wszyst kim udział w ini cja ty wie uni wer sy -
te tów eu ro pej skich i współ two rze nie ra zem 
z in ny mi uni wer sy te ta mi nad mor ski mi (z Ka dyk -
su, Spli tu, Ki lo nii, Bre stu i Mal ty) so ju szu „Eu ro -
pe an Uni ver si ty of the Se as” (SEA-EU). SEA-EU 

to obec nie już dzie więć uni wer sy te tów nad -
mor skich – ce lem te go so ju szu jest utwo rze nie 
wie lo na ro do we go, wie lo et nicz ne go, wie lo ję -
zycz ne go i in ter dy scy pli nar ne go Uni wer sy te tu 
Eu ro pej skie go, któ ry bę dzie wzmac niał współ -
pra cę na uko wą i dy dak tycz ną, a tak że wspie rał 
in no wa cje oraz trans fer wie dzy.  

Ta idea wza jem ne go wspar cia i wy mia ny zy -
ska ła na UG no wy wy miar wo bec woj ny 
na Ukra inie i wy zwa nia, jak mą drze po móc śro -
do wi sku aka de mic kie mu te go kra ju. – Od po -
cząt ku za le ża ło nam, by po moc opie ra ła się na za -
sa dzie win -win, któ ra bie rze pod uwa gę in te re sy 
wszyst kich stron wcho dzą cych w okre ślo ne re la cje 
– opo wia da. – Ten wła śnie ar gu ment za wa żył 
na de cy zji Uni wer sy te tu Gdań skie go, by pró bo wać 
włą czyć uczel nie ukra iń skie do współ pra cy z uni -
wer sy te ta mi eu ro pej ski mi so ju szu SEA-EU.  

Już w kwiet niu 2022 r. Uni wer sy tet Gdań ski 
za ini cjo wał pod pi sa nie umo wy o współ pra cy 
mię dzy uczel nia mi kon sor cjum SEA-EU a Ode -
skim Uni wer sy te tem Na ro do wym im. Il ji Miecz -
ni ko wa. Re ali za cja so ju szu z uczel nią ukra iń ską 
sta ła się moż li wa dzię ki fun du szom po zy ska nym 
z NAWA (pro gram „So li dar ni z Ukra iną”). 

Dą że nie do róż no rod no ści i wie lo kul tu ro wo -
ści za wa ży ło tak że na włą cze niu się UG – z en -
tu zja zmem – m.in. w pro jekt „In cu ba ting Fre -
edom for Ukra ine – Ada pting Wo men to Di gi tal 
Eco no my” Fun da cji Edu ka cyj nej Per spek ty wy. 
Jak za zna cza prof. Jur kow ska -Ze idler: – Za ło że -
nia te go pro jek tu, m.in. dłu go fa lo wa po moc w po -
wo jen nej od bu do wie Ukra iny oraz wspar cie ukra -

iń skie go spo łe czeń stwa, szcze gól nie ko -
biet, w do bie nad cho dzą cych prze mian 
w ob sza rze kom pe ten cji tech no lo gicz -
nych w peł ni wpi su ją się w spo łecz ną mi -
sję uczel ni i da ją szan sę na praw dzi wą re -
ali za cję idei zrów no wa żo ne go roz wo ju. 

 
An ga żo wać trze ba wszyst kich 

Ma na ge ment Star 2023 mó wi, że 
two rze nie uni wer sy te tu eu ro pej skie go 
moż li we jest tyl ko dzię ki sie cio wa niu 
i współ pra cy w nie mal każ dym ob sza -
rze i na każ dym po zio mie funk cjo no wa nia 
uczel ni. – Na szą am bi cją jest two rze nie praw dzi -
wie mię dzy na ro do we go kam pu su, co wy ma ga 
zmia ny my śle nia u wszyst kich pra cow ni ków uczel -
ni. Przede wszyst kim to wła śnie ka dra (nie tyl ko 
na uko wa, ale tak że ad mi ni stra cyj na) po win na my -
śleć mię dzy na ro do wo, wpi su jąc umię dzy na ro do -
wie nie w co dzien ną kul tu rę pra cy i wszyst kie po -
dej mo wa ne dzia ła nia – pod kre śla prof. 
Jur kow ska -Ze idler. I do da je: – Dzi siej sze kry zy -
so we cza sy funk cjo no wa nia szkol nic twa wyż sze go 
wy mu sza ją na by wa nie wie lo kul tu ro wych do świad -
czeń, mię dzy na ro do we po rów ny wa nie od mien nych 
spoj rzeń na te sa me pro ble my ba daw cze, dy dak -
tycz ne, ka dro we i in ne.  

Stąd py ta na o złe prak ty ki w za kre sie sie cio -
wa nia uczel ni, wska zu je: to spro wa dza nie kwe -
stii współ pra cy mię dzy na ro do wej do an ga żo -
wa nia tyl ko ka dry za rzą dza ją cej. – Nie 
moż na trak to wać ini cja ty wy uni wer sy te tów eu ro -
pej skich ja ko ko lej ne go pro jek tu ad re so wa ne go 
do wą skiej gru py ka dry i z kil ko ma ko mór ka mi ad -
mi ni stra cyj ny mi w rek to ra cie. Pro ces sie cio wa nia 
i umię dzy na ro do wie nia mu si być w uni wer sy te tach 
eu ro pej skich ho ry zon tal ny i obej mo wać ca łą uczel -
nię, a tak że jak naj sze rzej an ga żo wać ca łą spo -
łecz ność aka de mic ką. 

A jak prof. Jur kow ska -Ze idler de fi niu je swój 
suk ces za wo do wy? – Naj bar dziej cie szy mnie po -
łą cze nie pra cy z pa sją, moż li wość uczest ni cze nia 
w pro ce sie zmia ny mo je go uni wer sy te tu w praw -

dzi wie eu ro pej ską uczel nię. Uni wer sy tet Gdań ski 
jest dla mnie miej scem spo tkań i bu do wa nia re la -
cji. Cie szy więc, że na bie ra my ja ko spo łecz ność 
więk szej wia ry w nasz po ten cjał i co raz moc niej 
iden ty fi ku je my się ja ko wspól no ta.  

Wia rę, o ja kiej wspo mi na prof. Jur kow ska -Ze -
idler, umac nia ją ta kie do wo dy do ce nia nia ro li UG 
ja ko miej sca bu do wa nia re la cji i wy mia ny do -
świad czeń w ob sza rze umię dzy na ro do wie nia, jak 
np. wska za nie przez Kon fe ren cję Rek to rów Uni -
wer sy te tów Pol skich, że sie dzi bą no wo po wo ła -
nej Uni wer sy tec kiej Ko mi sji Umię dzy na ro do wie -
nia (prze wod ni czy jej wła śnie Ma na ge ment 
Star 2023) bę dzie Uni wer sy tet Gdań ski. – Je stem 
dum na z te go, że mo ja uczel nia sta je się tak że 
w oczach in nych fo rum wy mia ny do świad czeń na po -
lu in ter na cjo na li za cji, któ re łą czy i uczel nie, i in sty tu -
cje wspo ma ga ją ce szkol nic two wyż sze w Pol sce.

Dr hab. AN NA JUR KOW SKA -ZE IDLER, prof. UG 
Pro rek tor ds. współ pra cy mię dzy na ro do wej Uni wer sy te tu Gdań skie go, vi ce -rek tor so ju szu Eu ro pej ski 
Uni wer sy tet Nad mor ski SEA-EU (sieć 9 nad mor skich uni wer sy te tów) oraz pierw sza prze wod ni czą ca 
no wo po wsta łej Uni wer sy tec kiej Ko mi sji Umię dzy na ro do wie nia Kon fe ren cji Rek to rów Uni wer sy te tów 
Pol skich na la ta 2023–2024. Dzię ki jej oso bi stej współ pra cy z NAWA w ma ju 2022 r. zo sta ła zor ga ni zo -
wa na na UG kon fe ren cja „So li dar ni z Ukra iną”, kie ro wa ła też pro jek tem mi kro gran tów dla ukra iń skich 
na ukow ców. Nad zo ru je pro gra my NAWA „We lco me to Po land” oraz „Pro mo cja Ję zy ka Pol skie go”, 
stwo rzy ła i re ali zu je pro gram „Pro fe so ro wie wi zy tu ją cy UG”, dzię ki re ali zo wa nej przez nią stra te gii UG 
jest też trze cią w Pol sce uczel nią pod wzglę dem uzy ska ne go do fi nan so wa nia z pro gra mu Era smus KA1 -
31, a dzię ki jej za an ga żo wa niu na UG roz po czął dzia ła nie Era smus+ InnHUB Gdańsk.

GWIAZDA ZARZĄDZANIA 
MANAGEMENT STAR
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Nagrodzie patronują EduInspiracje

Na szą am bi cją jest  
two rze nie praw dzi wie mię dzy na-
ro do we go kam pu su, co wy ma ga 
zmia ny my śle nia u wszyst kich  
pra cow ni ków uczel ni. Przede 
wszyst kim to wła śnie ka dra  
– nie tyl ko na uko wa, ale tak że  
ad mi ni stra cyj na – po win na my -
śleć mię dzy na ro do wo, wpi su jąc 
umię dzy na ro do wie nie w co dzien ną 
kul tu rę pra cy i wszyst kie  
po dej mo wa ne dzia ła nia.
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Uczestnicy pierwszego posiedzenia  
Uniwersyteckiej Komisji Umiędzynarodowienia KRUP


