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1. Wstęp  1 

Procesy umiędzynarodowienia w szkolnictwie wyższym przebiegają w sposób 2 

zróżnicowany po względem zasięgu, stopnia intensywności i form. Uczelnie, formułując 3 

strategie internacjonalizacji, określają zakres i kierunki rozwoju umiędzynarodowienia  4 

i dobierają dostępne formy internacjonalizacji.  5 

Na poziomie systemowym, zarówno krajowym, jak i regionalnym, podkreślana jest 6 

konieczność intensyfikacji działalności międzynarodowej poza Europę, rozszerzania zakresu 7 

aktywności o wymiarze międzynarodowym, zarówno w aspekcie przedmiotowym i podmio-8 

towym. Uznaje się, że procesy internacjonalizacji powinny dotyczyć wszystkich obszarów 9 

działania szkoły wyższej, nie tylko kształcenia, ale przede wszystkim działalności naukowo-10 

badawczej i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Ponadto wskazuje się 11 

potrzebę włączania w proces internacjonalizacji wszystkich grup pracowników uczelni, 12 

odbiorców usług kształcenia na wszystkich poziomach, w tym doktorantów i interesariuszy. 13 

Jednocześnie eksponowana jest kluczowa rola mobilności w rozwoju potencjału 14 

dydaktycznego i naukowego szkół wyższych.  15 

Intensyfikacja umiędzynarodowienia szkół wyższych wymaga kompleksowego, a także 16 

innowacyjnego podejścia do kształtowania strategii internacjonalizacji na poziomie 17 

systemowym i instytucjonalnym. Zgodnie z rekomendacjami Komisji Europejskiej, 18 

szczególnie istotne znaczenie dla polskich uczelni ma międzynarodowy przepływ wiedzy, 19 

dlatego też muszą one aktywnie uczestniczyć w międzynarodowych sieciach szkolnictwa 20 

wyższego, badawczo-innowacyjnego (Peer Review, 2017, p. 171). Szkoły wyższe stoją przed 21 

wyzwaniem zwiększenia otwartości na wdrażanie innowacji w obszarze programów i form 22 

umiędzynarodowionego kształcenia. Dla zapewnienia spójności działań niezbędna jest również 23 

innowacyjna orientacja w sferze organizacji procesów i kształtowania strategii funkcjonalnych, 24 

w tym marketingowej, personalnej.  25 

Przedmiotem rozważań podjętych w artykule jest problematyka rozwoju innowacyjności  26 

w szkolnictwie wyższym w kontekście rozwijania procesów umiędzynarodowienia. Celem 27 

artykułu jest przedstawienie istoty i celów internacjonalizacji oraz uwarunkowań i form 28 

innowacji w szkołach wyższych, w szczególności w zakresie możliwości wykorzystania  29 

w procesie umiędzynarodowienia innowacyjnych metod kształcenia, takich jak mobilność 30 

wirtualna czy otwarta edukacja (MOOC). 31 

Dla realizacji przyjętego celu zastosowano metodę badań opartą na analizie i krytyce 32 

piśmiennictwa. Przedmiotem analizy była literatura przedmiotu oraz krajowa i zagraniczna 33 

literatura związana z kształtowaniem polityki internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Unii 34 

Europejskiej i na poziomie krajowym. 35 
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2. Istota, cele i podstawowe formy internacjonalizacji szkół wyższych 1 

Pojęcie umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego rozpatrywane jest na poziomie 2 

systemowym i instytucjonalnym. W wymiarze ogólnym, umiędzynarodowienie szkolnictwa 3 

wyższego jest definiowane jako najwyższy poziom międzynarodowych relacji między 4 

uczelniami (Tilak, 2011, p. 22) i obejmuje proces wymiany szkolnictwa wyższego między 5 

narodami, partnerstwo między narodami, krajowymi systemami szkolnictwa wyższego, 6 

instytucjami szkolnictwa wyższego. W tym kontekście umiędzynarodowienie jest elementem 7 

polityki edukacyjnej państwowej czy regionalnej i dotyczy działalności władz państwowych 8 

oraz wszelkich instytucji związanych z systemem szkolnictwa wyższego, zarówno w obszarze 9 

kształcenia i badawczo-rozwojowym. Zgodnie z definicją J. Knight, upowszechnianą przez 10 

OECD i instytucje UE, internacjonalizacja szkolnictwa wyższego oznacza proces integrowania 11 

międzynarodowego, międzykulturowego i globalnego wymiaru z celami, funkcjami 12 

(kształcenie, badania naukowe, usługi) i dostarczaniem wyższego wykształcenia (Knight, 2006, 13 

p. 18).  14 

Na przestrzeni lat zaobserwować można zmianę w podejściu do sposobu definiowania 15 

internacjonalizacji, polegającą na podkreślaniu jej roli zmiany, celów i wartości. W 2015 r. 16 

powyższa definicja została rozszerzona i nadano jej następujące brzmienie: internacjonalizacja 17 

to „zamierzony proces włączania wymiaru międzynarodowego, międzykulturowego lub 18 

globalnego do celów, funkcji i realizacji kształcenia pomaturalnego z myślą o podniesieniu 19 

jakości edukacji i badań w odniesieniu do wszystkich studentów i pracowników akademickich 20 

oraz o wniesieniu istotnego wkładu w życie społeczne” (Umiędzynarodowienie, 2015, s. 4). 21 

Nadrzędnym celem umiędzynarodowienia szkoły wyższej jest zmiana dokonująca się  22 

w sferze oddziaływania pomiędzy uczelnią, uczestnikami systemu edukacyjnego (studenci, 23 

kadra akademicka) i szeroko pojętym otoczeniem międzynarodowym. W tym znaczeniu można 24 

uznać, że istotą internacjonalizacji jest wzrost świadomości organizacji co do wpływu 25 

działalności międzynarodowej na przyszły rozwój i proces tworzenia międzynarodowych 26 

związków, których efektem są korzyści odnoszone przez wszystkich uczestników (Pluta-27 

Olearnik, 2013, s. 74).  28 

Internacjonalizacja szkoły wyższej oznacza zatem proces wielostronnych zmian, których 29 

celem jest zdobywanie ponadnarodowych kompetencji, wymiana doświadczeń dokonująca się 30 

w przestrzeni kulturowej, językowej, geograficznej przez wszystkich uczestników społeczności 31 

akademickiej. Szeroki sposób pojmowania pojęcia internacjonalizacji w szkolnictwie 32 

wyższym, wskazuje na zróżnicowane spektrum możliwych działań, dzięki którym szkoła 33 

wyższa osiąga międzynarodowy i międzykulturowy wymiar we wszystkich domenach 34 

działania takich jak kształcenie, badania i rozwój oraz współpraca z otoczeniem społeczno-35 

gospodarczym. Jak podkreśla R. Morawski internacjonalizacja obejmuje, zarówno mobilność 36 
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nauczycieli akademickich i studentów, jak również wszelkie działania prowadzone „na 1 

miejscu” i „dla wszystkich” (Morawski, 2009, s. 165-166).  2 

Podstawowym przejawem umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego jest mobilność, 3 

którą rozpatrywać można z perspektywy podmiotowej (mobilność studentów, kadry naukowo-4 

dydaktycznej i administracyjnej czy samej instytucji) i przedmiotowej (mobilność programów 5 

kształcenia). W aspekcie podmiotowym dotyczy mobilności fizycznej, oznaczającej 6 

przebywanie w innym państwie w celu podjęcia nauki lub pracy społecznej, odbycia stażu 7 

zawodowego lub dodatkowego szkolenia w ramach uczenia się przez całe życie (Konkluzje, 8 

2008). Mobilność fizyczna stanowi priorytetową formę internacjonalizacji i jest uważana za 9 

podstawowy sposób zdobywania międzynarodowych i międzykulturowych doświadczeń, 10 

kompetencji (Konkluzje, 2011). 11 

W ujęciu przedmiotowym mobilność związana jest z transgranicznym przepływem za 12 

granicę indywidualnych kursów edukacyjnych, szkoleniowych oraz programów kształcenia,  13 

w formie bezpośredniej, na odległość lub ich kombinacji (Knight, 2006, p. 23). Transgraniczna 14 

edukacja obejmuje szeroki zakres form, począwszy od tych, które związane są z bezpośrednim 15 

oddziaływaniem i obecnością studentów aż do wszelkich form kształcenia na odległość 16 

(Guidelines, 2005, p. 10; Knight, 2006, p. 19).  17 

Kompetencje o wymiarze globalnym, międzynarodowym i międzykulturowym mogą być 18 

zdobywane i rozwijane bez konieczności wyjazdów za granicę. W procesie umiędzynarodo-19 

wienia szkolnictwa wyższego szczególnie istotne miejsce zajmuje aktywność wewnętrzna na 20 

rzecz internacjonalizacji, zwana w literaturze jako internacjonalizacja na miejscu (at home). 21 

Zjawisko to było definiowane, jako wszelkie czynności związane z międzynarodowością  22 

z wyjątkiem mobilności wyjazdowej studentów i kadry akademickiej (Wächter, 2000, p. 6). 23 

Zgodnie z nowym podejściem umiędzynarodowienie na miejscu to celowa integracja 24 

międzynarodowych i międzykulturowych wymiarów do formalnego i nieformalnego programu 25 

nauczania dla wszystkich studentów w ramach krajowych środowisk edukacyjnych (Beelen, 26 

Jones, 2015, p. 12-13). Tak szerokie ujęcie oznacza konieczność stosowania różnorodnych 27 

form edukacji transgranicznej (w tym kształcenie na odległość) dla nawiązywania kontaktów  28 

z szeroko pojętym otoczeniem szkoły wyższej.  29 

Do podstawowych form internacjonalizacji na miejscu zaliczyć można kształcenie w języku 30 

obcym przez krajowych lub zagranicznych nauczycieli akademickich, realizowane podczas 31 

lektoratów lub pojedynczych przedmiotów, ale przede wszystkim w ramach całościowych 32 

obcojęzycznych programów kształcenia skierowanych do studentów krajowych i zagra-33 

nicznych. Internacjonalizacja na miejscu odgrywa kluczową rolę w procesie umiędzynarodo-34 

wienia, szczególnie dla osób, które nie mogą korzystać z form mobilności fizycznej. Dlatego 35 

też powinna stanowić integralną część systemu internacjonalizacji uczelni.  36 

Konkludując należy uznać, że uczelnia w procesie internacjonalizacji powinna kształtować 37 

kompleksowy system obejmujący zróżnicowane formy umiędzynarodowienia, stwarzając 38 

szanse na zdobywanie i rozwijanie międzynarodowego i międzykulturowego wymiaru 39 
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działalności we wszystkich obszarach i w odniesieniu do wszystkich członków społeczności 1 

akademickiej (studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych i innych form 2 

kształcenia, pracownicy naukowo-dydaktyczny, kadra administracyjna). 3 

3. Przesłanki i rola innowacji w procesie umiędzynarodowienia szkół 4 

wyższych 5 

Znaczenie internacjonalizacji w szkolnictwie wyższym ma szerokie konotacje i może być 6 

rozpatrywane na poziomie makro i mikroekonomicznym. W „Programie umiędzynarodowienia 7 

szkolnictwa wyższego”, opracowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  8 

w 2015 roku, przyjęto iż, celem internacjonalizacji jest podnoszenie konkurencyjności polskich 9 

uczelni na rynku międzynarodowym, poprzez poprawę jakości kształcenia i badań naukowych, 10 

zwiększenie udziału nauki i szkolnictwa wyższego we wzroście gospodarczym kraju oraz 11 

wzmacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej przez wzrost jej atrakcyjności jako 12 

centrum rozwoju nauki i kształcenia (Program umiędz., 2015, s. 3). W tym kontekście jednym 13 

z podstawowych zadań uczelni jest stymulowanie innowacyjności i transfer wiedzy  14 

i technologii w przestrzeni krajowej i międzynarodowej.  15 

Z drugiej strony internacjonalizacja ma wspierać rozwój sektora szkolnictwa wyższego,  16 

w wymiarze systemowym i instytucjonalnym, umacniać pozycję polskich uczelni na 17 

międzynarodowym rynku edukacyjnym i w obszarze działalności badawczo-naukowej. 18 

Wskazuje się na konieczność włączenia polskiego środowiska akademickiego w atrakcyjne 19 

sieci współpracy międzynarodowej, tworzenie kierunków studiów w języku angielskim, 20 

tworzenie interdyscyplinarnych szkół doktorskich o zasięgu międzynarodowym, prowadzenia 21 

aktywnej polityki promowania studiowania w Polsce, intensyfikacji działań na rzecz 22 

mobilności studentów, doktorantów, kadry naukowo-dydaktycznej (Program rozwoju, 2015,  23 

s. 19-21). 24 

Wyzwania przed jakimi stoją szkoły wyższe, wymagają wprowadzania ciągłych zmian, 25 

twórczego podejścia do kształtowania strategii rozwoju, w szczególności w zakresie 26 

współpracy z otoczeniem międzynarodowym. Dotyczy to zarówno przedmiotu, jak i form 27 

współpracy z zagranicznymi partnerami. M. Pluta-Olearnik wskazuje trzy zasadnicze wybory 28 

strategiczne szkół wyższych, które mogą stanowić źródła sukcesu, takie jak: wybitna 29 

specjalizacja w określonej dziedzinie, efekt skali oraz innowacyjność (Pluta-Olearnik, 2009,  30 

s. 20).  31 

Według M. Geryka zawsze zachodzi potrzeba wprowadzania innowacji i dokonywania 32 

zmian, odnoszących się do takich głównych działań jak: ciągłe uaktualnianie i dostosowywanie 33 

oferty edukacyjnej, uwzględniające rozpoznawane i prognozowane uwarunkowania otoczenia, 34 

wspieranie rozwoju naukowego, podnoszenie kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej  35 
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i doskonalenie jakości kształcenia oraz stałe analizowanie rynku w celu poszukiwania inspiracji 1 

do wdrażania innowacji (Geryk, 2011, s. 69).  2 

Rozwój szkoły wyższej związany jest zatem z proinnowacyjnymi działaniami, 3 

podejmowanymi w szerokim zakresie i wymiarze we wszystkich obszarach aktywności. 4 

Innowacyjność szkoły wyższej odnosi do oferty dydaktycznej i badawczej, technologicznego 5 

wsparcia świadczenia usług uczelni, systemów organizacji i zarządzania procesem 6 

dydaktycznym i projektami badawczymi. Kompleksowe podejście do innowacyjności szkół 7 

wyższych zaprezentowano w ramach inicjatywy „HEInnovate” podjętej przez Komisję 8 

Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury oraz Forum LEED OECD (www 3). 9 

HEInnovate jest narzędziem samooceny dla szkół wyższych w zakresie potencjału 10 

innowacyjnego, polegającym na identyfikacji, ustalaniu priorytetów i planowania działań  11 

w ramach siedmiu kluczowych obszarów związanych z przedsiębiorczością i innowacyjnością 12 

środowiska szkolnictwa wyższego, tj.: przywództwo i rządzenie, zdolności organizacyjne: 13 

finansowanie, ludzie i motywowanie, nauczanie i uczenie się w zakresie przedsiębiorczości, 14 

przygotowanie i wspieranie przedsiębiorców, wymiana wiedzy i współpraca, umiędzynarodo-15 

wienie i pomiar wpływu (www 4).  16 

Innowacyjny rozwój szkoły wyższej wiąże się z nieustannym poszukiwaniem nowych 17 

możliwości, sposobów działania, wykraczających poza dotychczasowe ramy. Edukacja bez 18 

granic oznacza inicjatywy edukacyjne związane z przekraczaniem konwencjonalnych granic 19 

czasu, przestrzeni i geografii, sposobów funkcjonowania szkoły wyższej (Middlehurst, 2006, 20 

p. 4). To swoiste krzyżowanie się czy też zanikanie granic odbywa się w sferze poziomów  21 

i typów kształcenia (np.: akademickie kształcenie zawodowe, kształcenie ustawiczne), na styku 22 

sektora prywatnego i publicznego (łączenie roli społecznej z prywatnymi celami i korzyściami), 23 

czy też powiązań międzysektorowych ze światem biznesu, jak również granic czasu  24 

i przestrzeni działania (wirtualna przestrzeń edukacyjna).  25 

Szczególnie istotnym zadaniem szkolnictwa wyższego jest transfer społecznych i techno-26 

logicznych innowacji do otoczenia społeczno-gospodarczego. Ten aspekt działalności ma 27 

podstawowe znaczenie w rankingu stu najbardziej innowacyjnych uniwersytetów opraco-28 

wywanym przez agencję informacyjną Reuters, w ramach którego oceniany jest m.in.: 29 

potencjał komercyjny uczelni, liczba patentów krajowych i międzynarodowych, cytowania 30 

patentów, działalność badawcza prowadzona we współpracy z przemysłem (www 5).  31 

Uznać zatem można, że innowacyjna szkoła wyższa poszukuje możliwości przekraczania 32 

tradycyjnych ram funkcjonowania, jest otwarta na rozwijanie działalności w edukacyjnej 33 

przestrzeni wirtualnej i międzynarodowej. Według J. Woźnickiego wizja uczelni powinna 34 

zawierać założenia odnoszące się do procesu kształcenia decydujące o atrakcyjności dla 35 

studentów, w szczególności uwzględniać takie kwestie jak wyjątkowość, kreatywność  36 

w procesie kształcenia, nowoczesność i innowacyjność studiów, elastyczność studiowania 37 

ułatwiającą internacjonalizację procesu kształcenia (Woźnicki, 2012, s. 8).  38 
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Innowacyjność w procesie umiędzynarodowienia kształcenia oznacza szerokie zastoso-1 

wanie technologii informatycznych i komunikacyjnych. Dzięki nowoczesnym technologiom 2 

możliwa jest modernizację tradycyjnych form dydaktyki w zakresie wprowadzania nowych 3 

nośników wiedzy, prowadzenia zajęć przy wykorzystaniu środków multimedialnych, jak 4 

również tworzenia nowych form dydaktycznych (Pluta-Olearnik, 2006, s. 89).  5 

Wykorzystanie nowych narzędzi i technologii umożliwia rozwój innowacji w szkolnictwie 6 

wyższym. Jak podkreśla M. Pluta-Olearnik e-edukacja związana jest z trzema podstawowymi 7 

działaniami takimi jak wdrażanie innowacyjnych produktów uczelni (treści kształcenia  8 

w formie cyfrowej), nowatorskie rozwiązania w dostępności usług edukacyjnych oraz 9 

nowoczesne formy promocji uczelni i jej oferty edukacyjnej (Pluta-Olearnik, 2013, s. 36). 10 

Według S. Guri-Rosenblit e-nauczanie odgrywa szczególną rolę w umacnianiu globalnej 11 

współpracy pomiędzy samymi uczelniami oraz w relacjach z interesariuszami zewnętrznymi, 12 

pobudza bowiem rozwój, zarówno komercyjnego transferu wiedzy akademickiej, jak  13 

i akademickiej filantropii, stwarzając możliwości komunikowania się z otoczeniem w celu 14 

rozpowszechniania informacji o ofercie, nawiązywania kontaktów z interesariuszami 15 

krajowymi i zagranicznymi oraz upubliczniania w sieci zasobów wiedzy (materiałów 16 

kursowych, wyników badań, itp.) (Guri-Rosenblit, 2008, s. 148-9).  17 

Na poziomie europejskim, podkreślana jest konieczność rozwijania nowych sposobów 18 

uczenia się i nauczania poprzez zapewnienie różnorodności form kształcenia w systemie 19 

szkolnictwa wyższego (w tym kształcenie na odległość, w Internecie), wsparcia dla 20 

udoskonalania tradycyjnych form kształcenia przez zastosowanie technologii informacyjno-21 

komunikacyjnych, otwartości na najnowsze formy kształcenia (np. MOOC) (Nowe, 2015,  22 

s. 24). W Komunikacie Komisji Europejskiej uznano, że pojawienie się rewolucyjnych 23 

rozwiązań, takich jak MOOC, może przekształcić szkolnictwo wyższe i stworzyć nową 24 

konkurencję i centra doskonałości wśród uniwersytetów na całym świecie” (Działania, 2013,  25 

s. 5).  26 

Podsumowując, można uznać, że technologie cyfrowe będą odgrywać coraz większą rolę 27 

w globalnym przepływie wiedzy, kształtowaniu otwartej edukacji i wytyczaniu kierunków 28 

działania szkolnictwa wyższego w obszarze internacjonalizacji. Uzasadnione jest zatem 29 

przypuszczenie, że szkoły wyższe, które chcą uczestniczyć w światowej czy też europejskiej 30 

przestrzeni edukacyjnej i naukowej, zmuszone są do poszukiwania nowych płaszczyzn i form 31 

współpracy międzynarodowej, w tym w ramach wirtualnych sieci. Niezbędne jest zatem 32 

kompleksowe podejście do umiędzynarodowienia przez przyjęcie orientacji innowacyjnej 33 

spójnej w odniesieniu do oferty edukacyjnej i naukowej, organizacji, procesów i działalności 34 

marketingowej. 35 

  36 
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4. Mobilność wirtualna jako innowacyjna forma umiędzynarodowienia 1 

kształcenia w szkołach wyższych  2 

Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych sprzyja rozwojowi edukacji ponad-3 

narodowej, transgranicznej, stwarzając możliwości kształtowania innowacyjnych form 4 

internacjonalizacji. W szczególności dotyczy to nawiązywania współpracy z zagranicznymi 5 

uczelniami lub partnerami biznesowymi w celu realizacji kształcenia na odległość. Technologia 6 

cyfrowa stanowi klucz do udoskonalania mobilności, będącej ważnym element kształcenia 7 

(Komunikat, 2018, s. 6). Dotyczy to w szczególności rozwoju mobilności wirtualnej.  8 

Zgodnie z definicją zaproponowaną przez Radę Europy mobilność wirtualna oznacza 9 

wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu tworzenia partnerstw lub 10 

organizacji wymiany na dużą odległość między młodzieżą z różnych państw, będącą częścią 11 

usystematyzowanych projektów w zakresie kształcenia lub szkolenia (Konkluzje, 2008). 12 

Wirtualna mobilność jest również definiowana jako: 13 

 wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w celu uzyskania 14 

takich samych korzyści jak w przypadku mobilności fizycznej, ale bez konieczności 15 

podróżowania (dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych, 16 

studenci i nauczyciele mogą doświadczać międzynarodowej wymiany wiedzy podczas 17 

pobytu w domu) (Bijnens at al., 2006, p. 5); 18 

 forma uczenia się, która składa się z wirtualnych komponentów za pośrednictwem 19 

środowiska nauczania wspieranego przez ICT, które obejmuje transgraniczną 20 

współpracę z osobami z różnych środowisk i kultur, które wspólnie pracują i uczą się, 21 

mając za główny cel wzmocnienie międzykulturowego zrozumienia i wymianę wiedzy 22 

(Bijnens at al., 2006, p. 26), 23 

 zestaw technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) wspieranych przez działania, 24 

które realizują lub ułatwiają międzynarodowe, oparte na współpracy doświadczenia  25 

w kontekście nauczania i / lub uczenia się (Vriens, Van Petegem, 2011, p. 5), 26 

 zestaw działań wspieranych przez technologie informacyjne i komunikacyjne, w tym  27 

e-learning, które realizują lub ułatwiają, oparte na współpracy, międzynarodowe 28 

doświadczenia w kontekście nauczania, szkolenia lub uczenia się (Erasmus+, 2018,  29 

p. 323). 30 

We wszystkich wskazanych definicjach akcentowane jest stosowanie szeroko rozumianych 31 

technologii informacyjno-komunikacyjnych. Technologie te mogą obsługiwać interakcję 32 

synchroniczną i asynchroniczną, a do popularnych narzędzi zalicza się: konferencje wideo  33 

i internetowe, czat, fora dyskusyjne, blogi internetowe, wiki, e-portfolia, narzędzia do dzielenia 34 

się i narzędzia społecznościowe (Vriens, Van Petegem, 2011, p. 5).  35 

Technologie informacyjno-komunikacyjne stwarzają możliwości rozwijania różnorodnych 36 

form mobilności wirtualnej, których klasyfikacja może być dokonana w aspekcie 37 

podmiotowym i przedmiotowym. Uczestnikami projektów opartych na mobilności wirtualnej 38 
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mogą być wszystkie grupy pracowników i studentów związanych z kształceniem w szkole 1 

wyższej. W szczególności z form takiego nawiązywania i prowadzenia współpracy 2 

międzynarodowej mogą korzystać osoby, które mają ograniczone możliwości udziału  3 

w fizycznej mobilności. Studenci niemobilni, uczestnicząc w interakcyjnym kształceniu 4 

prowadzonym w wirtualnych międzynarodowych grupach, mogą uniknąć poczucia izolacji 5 

społecznej, wykluczenia z internacjonalizacji, rozwijając jednocześnie umiejętności 6 

informatyczno-komunikacyjne (Montes at al., 2011).  7 

W ujęciu przedmiotowym mobilność wirtualna może dotyczyć wszystkich obszarów 8 

działania szkoły wyższej, takich jak kształcenia, w tym kształcenia ukierunkowane na 9 

zdobywanie praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych w wymiarze między-10 

narodowym i międzykulturowym, działalności naukowo-dydaktycznej oraz współpracy  11 

z otoczeniem społeczno-gospodarczym w ramach projektów o charakterze społecznym, 12 

biznesowym i szeroko pojętej otwartej edukacji. Do podstawowych form wirtualnej mobilności 13 

zalicza się następujące formy działania: 14 

 kurs wirtualny (w ramach programu) lub wirtualne seminaria prowadzone przez 15 

uczelnie – student uczestniczy w pojedynczym kursie lub seminarium, studiując  16 

w sposób tradycyjny. 17 

 cały wirtualny program studiów na uczelni – studenci uczestniczą przez cały rok 18 

akademicki w realizacji programu kształcenia w ramach studiów prowadzonych przez 19 

zagraniczną uczelnię bez konieczności wyjazdu za granicę,  20 

 wirtualne staże, praktyki dla studentów – organizowane przez uczelnie macierzyste  21 

i realizowane w przedsiębiorstwach w innym kraju, których celem jest praktyczne 22 

przygotowanie do pracy w środowisku międzynarodowym przez wykorzystanie 23 

narzędzi takich jak wideokonferencje i wspólne projekty robocze, dzięki czemu 24 

możliwe jest zdobywanie przez studentów doświadczeń w otoczeniu korporacyjnym 25 

poprzez międzynarodową współpracę zespołową,  26 

 wirtualne działania wspomagające wymianę fizyczną, umożliwiające lepsze 27 

przygotowanie studentów do mobilności fizycznej, odnoszące się do takich aktywności 28 

jak: rekrutacja za pomocą środków elektronicznych (wideokonferencje lub konferencje 29 

internetowe), co umożliwia sprawdzenie umiejętności społecznych i językowych oraz 30 

kursy przygotowujące do wyjazdu, wspierające integrację z międzynarodowym 31 

środowiskiem akademickim (Bijnens at al., 2006, p. 29-34).  32 

Z rozwojem mobilności wirtualnej związana jest szczególna forma transgranicznego 33 

przepływu wiedzy, czyli kursy prowadzone w formie e-learningowej w ramach otwartej 34 

edukacji MOOC (massive online open courses). Masowe otwarte kursy online MOOC to 35 

programy w całości dostarczane przez Internet, dostępne dla każdego, prowadzone w różnych 36 

formach, w tym skoncentrowane na określonych sektorach, grupach docelowych  37 

(np. zawodach, nauczycielach itp.) lub metodach nauczania (Erasmus+, 2018, p. 318). 38 

Charakterystyczne cechy tych kursów są następujące: są to kursy online, nie wymagają 39 
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spełnienia żadnych formalnych warunków przyjęcia, nie posiadają limitu uczestników,  1 

są darmowe i nie powodują uzyskania punktów zaliczeniowych (Gaebel, 2014, s. 5).  2 

W opinii J. Knight i J. McNamara jednym z globalnych trendów w szkolnictwie wyższym 3 

jest obecnie różnorodność i złożoność modeli operacyjnych kształcenia na odległość,  4 

do których zalicza się takie formy jak: programy realizowane w całości w ramach kształcenia 5 

na odległość (polegające na tym, że studenci z danego kraju, realizują w formie 6 

samokształcenia programy oferowane przez uczelnię zagraniczną), programy MOOC,  7 

w ramach których studenci realizują programy skierowane na rynek masowy, edukacja na 8 

odległość z międzynarodowym partnerem biznesowym oraz edukacja na odległość  9 

z zagraniczną uczelnią (partnerstwo akademickie w zakresie wspólnego projektowania 10 

programu nauczania, procedury zapewniania jakości potwierdzania efektów kształcenia  11 

i koordynacji administracyjnej) (Knight, McNAmara, 2017, p. 37-38).  12 

Mobilność wirtualna, dzięki zastosowaniu technologii cyfrowej, stwarza szerokie 13 

możliwości kształtowania różnorodnych i szeroko dostępnych form umiędzynarodowionego 14 

kształcenia, stanowiąc dogodne i korzystne uzupełnienie dla mobilności fizycznej.  15 

5. Podsumowanie  16 

Niewątpliwie technologie informacyjno-komunikacyjnych przyczyniają się do rozwoju 17 

edukacji ponadnarodowej, transgranicznej, stwarzając możliwości kształtowania inno-18 

wacyjnych form internacjonalizacji. W szczególności dotyczy to nawiązywania współpracy  19 

z zagranicznymi uczelniami lub partnerami biznesowymi w celu realizacji kształcenia na 20 

odległość.  21 

Rozwijanie innowacyjnych, opartych na technologiach cyfrowych, form międzynarodowej 22 

współpracy w szkolnictwie wyższym stanowi jedno z priorytetowych wyzwań polityki 23 

edukacyjnej Unii Europejskiej, a także Polski. W „Programie umiędzynarodowienia 24 

szkolnictwa wyższego” z 2015 r. wskazano konieczność podejmowania działań polegających 25 

na zwiększeniu oferty programów studiów prowadzonych w formie e-learningowej, w tym 26 

massive online open courses (MOOCs) i podkreślono szczególną rolę kursów e-learningowych 27 

jako narzędzia, które może stanowić uzupełnienie zajęć prowadzonych w tradycyjnej formie, 28 

być elementem promocji uczelni, ukazującym nowatorskość, kunszt dydaktyczny oraz wysoki 29 

poziom przekazywanej na zajęciach wiedzy, jak również narzędziem utrwalania wiedzy przez 30 

studentów, ułatwiającym komunikację z Polonią i integrację cudzoziemców przyjeżdzających 31 

do Polski (Program…, 2015, s. 16-17). 32 

Zgodnie z opinią Parlamentu Europejskiego z 2015 r. cyfrowe uczenie się i mobilność 33 

wirtualna odgrywają niewielką rolę w internacjonalizacji polskich uczelni i tylko niewielka 34 

liczba uczelni ma profesjonalnie przygotowane programy wykorzystujące rozwiązania cyfrowe 35 

i mobilności wirtualnej (Internationalisation, 2015, p. 154).  36 
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Podkreślić należy, że rozwój masowych kursów internetowych nie jest zadowalający  1 

w Polsce ale też w Europie. Zgodnie z wynikami badań prowadzonych w 2014 r. przez 2 

Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (EUA) jedynie połowa instytucji szkolnictwa 3 

wyższego ma strategię e-kształcenia, ale tylko jedna czwarta szeroko je wykorzystuje, a tylko 4 

12% instytucji oferuje masowe otwarte kursy internetowe (MOOC) (Nowe, 2015, s. 27). 5 

Badania te wykazały również, że stosunek kardy uniwersyteckiej do MOOC nie jest 6 

przychylny, bowiem spośród uczestniczących w badaniach 42% wyraziło, że ma mieszane 7 

uczucia, 30% przyznało, że ma ograniczoną wiedzę lub nie jest zainteresowana MOOC, a tylko 8 

10% pozytywnie odnosi się do takich kursów (Nowe, 2015, s. 27).  9 

W sierpniu 2017 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs na 10 

realizację projektu w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Polski MOOC” (www 2), którego 11 

zwycięzcą została Fundacja Młodej Nauki (www 1). Inicjatywę tę uznać należy za 12 

fundamentalny krok w podjęciu systemowych działań na rzecz rozwoju otwartej edukacji  13 

w polskiej przestrzeni edukacji wyższej. Systemowe wsparcie wydaje się być kluczowe dla 14 

skutecznego wdrażania w szkolnictwie wyższym innowacji opartych na technologiach 15 

informacyjno-komunikacyjnych i ukierunkowanych na umiędzynarodowienie. Oznacza to 16 

konieczność zapewnienia finansowania, ale także promowania kultury otwartości na nowe 17 

technologie, poparcia dla zmian, wskazania realnych korzyści umiędzynarodawiania przez 18 

innowacje.  19 

Na poziomie instytucjonalnym, czynnikiem sukcesu wdrażania innowacji jest posiadanie 20 

spójnej wizji w zakresie innowacyjności i internacjonalizacji, zintegrowanej z ogólną strategią 21 

rozwoju uczelni. Wiąże się to z akceptacją dla zmian i utrwalaniem świadomości potrzeby  22 

i celowości rozwijania nowych umiejętności na wszystkich szczeblach zarządzania szkołą 23 

wyższą. Ponadto istotne jest kompleksowe podejście do wdrażania innowacji, obejmujące 24 

szkolenia, przygotowanie i rozwój infrastruktury, narzędzi. 25 
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