
Mi sją Na gro dy Śro do wi sko wej
gwiaz dy umię dzy na ro do wie nia
jest wy ło nie nie, na gro dze nie oraz
pro mo cja osób ma ją cych wy bit ne
osią gnię cia w umię dzy na ro do wie niu
pol skich szkół wyż szych – na róż ne
spo so by. Wska zu je my lu dzi, któ rzy
zaj mu ją się umię dzy na ro do wie niem
„prak tycz nie” – na przy kład w dzia -

łach re kru ta cji i mar ke tin gu, jak
i wy róż nia ją cych się na uczy cie li aka -
de mic kich, a tak że wy bit nych ba da -
czy umię dzy na ro do wie nia. Przy zna -
je my tak że dwie na gro dy spe cjal ne:
dla wscho dzą cej gwiaz dy umię dzy -
na ro do wie nia (Ri�sing�Star) i dla oso -
by, któ ra ma na tym po lu szcze gól -
ne osią gnię cia (Di�stin�gu�ished�Star).

Na gro da przy zna wa na jest przez
Ka pi tu łę skła da ją cą się z re pre zen -
tan tów pol skich in sty tu cji i or ga ni -
za cji za an ga żo wa nych w roz wój
umię dzy na ro do wie nia, pod ho no -
ro wym pa tro na tem wi ce pre mie -
ra, mi ni stra na uki i szkol nic twa
wyż sze go ja ro sła wa go wi na i prze -
wod ni czą ce go KRASP, rektora PW

prof. dr hab. inż. ja na szmid ta. 
Pre zen tu je my lau re atów dru giej
edy cji Na gro dy. Uro czy ste wrę -
cze nie sta tu etek i dy plo mów od -
bę dzie się 17 stycz nia w War sza -
wie, w Auli Kryształowej SGGW,
pod czas kon fe ren cji „Stu den ci za -
gra nicz ni w Pol sce 2019”.
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Naj bar dziej go iry tu je, kie dy
na świe cie trak tu je się Po la ków jak
lu dzi dru giej ka te go rii po wie la jąc
przy tym głu pie ste reo ty py. Wo li
przy wo ły wać na zwi ska Po la ków,
któ rzy wnie śli coś do świa to wej na -
uki, jak prof. Mi chał Ka lec ki. An -
drzej Koź miń ski miał to szczę ście,
że wy cho wy wał się w pro fe sor skiej
ro dzi nie zwią za nej z SGH i znał
wie lu wy bit nych eko no mi stów, wy -
kształ co nych jesz cze przed woj ną.
Je go oj ciec, prof. Le on Koź miń ski
był jed nym z pierw szych sty pen dy -
stów rzą du II Rze czy po spo li tej,
któ ry obro nił dok to rat w pa ry skiej
Sor bo nie, a po tem aż do śmier ci
w 1993 r. pra co wał w SGH. Mat ka,
pół -Fran cuz ka, by ła lek tor ką w tej
uczel ni. Są sia dem pań stwa Koź miń -
skich w pro fe sor skim do mu
w War sza wie był m.in. prof.
Edward Li piń ski, a pro mo to rem
i mi strzem dla An drze ja był prof.
Alek sy Wa kar.

An drzej Koź miń ski też wy brał ka -
rie rę aka de mic ką, choć nie wie le bra -
ko wa ło, a zo stał by pew nie ban kie -
rem. Po stu diach od by wał prak ty ki
w Rzy mie i w Pa ry żu ko rzy sta jąc
z sze ro kich ko nek sji oj ca ze szwaj -
car skiej szko ły z in ter na tem. Wró cił
jed nak do kra ju i w wie ku 24 lat
obro nił dok to rat w SGPiS, a trzy la -
ta póź niej otrzy mał ha bi li ta cję
na Uni wer sy te cie Łódz kim. Od te go
cza su mi ja pół wie ku je go in ten syw -
nej pra cy na uko wej, któ rej owo cem
jest nie mal 50 ksią żek z dzie dzi ny za -
rzą dza nia, 450 ar ty ku łów i mię dzy -
na ro do we uzna nie w dys cy pli nie za -
rzą dza nie, któ re od zwier cie dla
in deks Hir scha (28) oraz dok to ra ty
ho no ris cau sa – otrzy ma ny w naj -

star szej fran cu skiej uczel ni biz ne so -
wej ESCP Eu ro pe oraz na Uni wer -
sy te cie Szcze ciń skim.

25 lat te mu za ło żył uczel nię, któ ra
mia ła być po pro stu do bra, otwar ta
na świat. Po cząt ko wo umię dzy na ro -
do wie nie ALK prze ja wia ło się
w pro wa dze niu za jęć po an giel sku,
w któ rych uczest ni czy li głów nie pol -
sko ję zycz ni słu cha cze. Wkrót ce uda -
ło się ścią gnąć za gra nicz nych wy kła -
dow ców, w tym Po la ków, któ rzy
przez la ta pra co wa li na uni wer sy te -
tach w USA, Ka na dzie czy Au stra lii.
Ko lej nym kro kiem by ło uzy ska nie
naj waż niej szych mię dzy na ro do wych
akre dy ta cji: EQUIS, AMBA, AACSB.
Efek ty kształ ce nia w po sta ci ka rier
ab sol wen tów oka za ły się tak do bre,
że po zwo li ło to uczel ni za ist nieć
w pre sti żo wym ran kin gu eu ro pej -
skich uczel ni eko no micz nych „Fi nan -
cial Ti mes”, w któ rym Koź miń ski
zaj mu je obec nie 43. miej sce, naj -
wyż sze w Eu ro pie Środ ko wej.

Dziś ALK to naj bar dziej umię dzy -
na ro do wio na pol ska uczel nia, gdzie
kształ ci się 2 ty sią ce cu dzo ziem ców
z 70 kra jów. Na stu diach an giel sko -
ję zycz nych do mi nu ją cu dzo ziem cy,
two rzą cy nie po wta rzal ną kul tu rę
otwar to ści i po sza no wa nia dla róż -
no rod no ści, któ re na tej uczel ni są
czymś cał ko wi cie na tu ral nym. Ba -
da nia na uko we i wy mia na aka de -
mic ka pro wa dzo ne są wspól nie
z 200 zna ny mi uczel nia mi z ca łe go
świa ta, a o po sa dę apli ku ją tu co raz
czę ściej cu dzo ziem cy, któ rzy chcą
zwią zać swo ją ka rie rę wła śnie
z Koź miń skim. Pro fe sor An drzej K.
Koź miń ski był pierw szym rek to rem
ALK, a od 2011 ro ku jest jej pre zy -
den tem.

Gwiazda badań
research star

Wybitna Gwiazda
distinGuished star

prof. ma rek kWiek jest dy rek to rem cen trum stu dióW
nad po li ty ką uni Wer sy te tu im. ada ma mic kie Wi cza 

W po zna niu. od nie mal dWu dzie stu lat 
pro Wa dzi roz le głe, mię dzy na ro do We 

ba da nia in sty tu cji uni Wer sy te tu W eu ro pie 
i eu ro pej skiej po li ty ki na uko Wej.

W domu często móWił po francusku, na śWiecie
Wykładał po angielsku, zaWsze myślał po europejsku,
bo tak nauczył go ojciec. nigdy nie Wyjechał na stałe 

z polski, choć mógł mieszkać Wszędzie na śWiecie. 
za to do polski przyciągnął i ciągle przyciąga 

tysiące cudzoziemcóW, którzy chcą się kształcić 
W akademii leona koźmińskiego, 

a którą to od samego początku WspółtWorzył 
z myślą o nadaniu jej międzynarodoWego zasięgu.

trudno Wyobrazić sobie Większego rzecznika
umiędzynarodoWienia polskiej 

nauki i szkolnictWa Wyższego niż 
prof. andrzej k. koźmiński.

Jest mię dzy na ro do wym do rad cą i eks per tem m.in. dla Ko mi sji Eu ro pej -
skiej, OECD, Ra dy Eu ro py, OBWE, USAID, UNDP i Ban ku Świa to we -
go. Był kie row ni kiem lub part ne rem w pięć dzie się ciu pro jek tach mię -
dzy na ro do wych zwią za nych z ba da nia mi szkol nic twa wyż sze go i po li ty ką
edu ka cyj ną (fi nan so wa nych m.in. przez Fun da cje Ful bri gh ta, For da i Roc -
ke fel le ra, unij ne pro gra my ba daw cze czy Eu ro pe an Scien ce Fo un da tion).
Przez pięć lat kie ro wał pro jek tem ba daw czym Ma estro (NCN), w 2015
zo stał lau re atem w Pro gra mie Mistrz (sub sy dium pro fe sor skie) Fun da cji
na Rzecz Na uki Pol skiej (FNP), a w 2017 r. otrzy mał Na gro dę Mi ni stra
Na uki za „wy bit ne osią gnię cia na uko we” (w ka te go rii „wkład do roz wo -
ju spo łe czeń stwa”).
Czło nek rad re dak cyj nych pre sti żo wych mię dzy na ro do wych cza so pism
z dzie dzi ny ba dań nad szkol nic twem wyż szym. Pu bli ku je przede wszyst -
kim w obie gu mię dzy na ro do wym. Je go naj now sza mo no gra fia Chan�ging
Eu�ro�pe�an�Aca�de�mics:�A Com�pa�ra�ti�ve�Stu�dy�of�So�cial�Stra�ti�fi�ca�tion,�Work�Pat�-

terns�and�Re�se�arch�Pro�duc�ti�vi�ty wła śnie uka za ła się w wy daw nic twie Ro -
utled ge (Lon don and New York, 2019), a jej uro czy sta pro mo cja od by ła
się na do rocz nym kon gre sie SRHE (So cie ty for Re se arch in to Hi gher Edu -
ca tion) w An glii w grud niu 2018 r.

Prof. dr hab. 
mareK KWieK
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Wschodząca Gwiazda
risinG star

Gwiazda Kształcenia
teachinG star

Do ro ta Ma cie jow ska ko or dy nu je współ pra cę i part ner stwa z za -
gra nicz ny mi in sty tu cja mi szkol nic twa wyż sze go i in sty tu cja mi ba -
daw czy mi na po zio mie uni wer sy tec kim, za rzą dza pro gra ma mi wy -
mia ny bi la te ral nej i mo bil no ści pra cow ni ków w ra mach pro jek tu
Era smus + oraz pro gra mu SYLFF. Ak tyw nie uczest ni czy w sze re -
gu mię dzy na ro do wych i kra jo wych sie ci na uko wo -edu ka cyj nych,
w tym w sie ci Co im bra Gro up (ja ko prze wod ni czą ca gru py Aca de -
mic Exchan ge and Mo bi li ty), UNA Eu ro pa, The Gu ild of Eu ro pe an
Re se arch -In ten si ve Uni ver si ties, SYLFF Ne twork oraz IROs Fo rum.
W 2016 r. sty pen dyst ka De par ta men tu Sta nu USA w ra mach
EducationUSA Le ader ship In sti tu te. Au tor ka pu bli ka cji i pre zen ta -
cji na kon fe ren cjach i se mi na riach z za kre su in ter na cjo na li za cji szkol -
nic twa wyż sze go oraz za rzą dza nia mo bil no ścią na uko wą i edu ka -
cyj ną stu den tów, dok to ran tów i pra cow ni ków. W nad cho dzą cych
la tach jej pra ca bę dzie kon cen tro wać się na kwe stiach zwią za nych
z di gi ta li za cją mo bil no ści, uła twie niem do stę pu do mo bil no ści dla
więk szej licz by stu den tów i pra cow ni ków uczel ni, za cie śnia niem
part nerstw w ra mach mię dzy na ro do wych ba dań na uko wych i edu -
ka cji, a tak że roz wi ja niem no wych form współ pra cy.

absolWentka uniWersytetu jagiellońskiego 
i akademii ekonomicznej W krakoWie 

(studia podyplomoWe). od stycznia 2015 r.
kieroWnik działu Współpracy 

międzynarodoWej uj. 

Gwiazda zarządzania
manaGement star

Ob szar je go dzia łań obej mu je pro mo cję kra jo wą i na ryn kach mię dzy na ro do -
wych, re kru ta cję na stu dia pol sko - i an glo ję zycz ne, dy dak ty kę na po zio mie przy -
go to wu ją cym do stu diów wyż szych (współ twór ca i obec nie kie row nik kur su
PreMed), dy dak ty kę na po zio mie stu diów wyż szych (ana to mia i neu ro bio lo gia)
i przy go to wu ją cą do eg za mi nów no stry fi ka cyj nych (eg za mi ny USMLE). W spek -
trum je go za in te re so wań jest tak że ob słu ga ad mi ni stra cyj na w sys te mie wie lo -
kul tu ro wym oraz dzia ła nia ma ją ce na ce lu uzy ska nie peł nej roz po zna wal no ści
i akre dy ta cji dy plo mu pol skiej uczel ni na fo rum mię dzy na ro do wym.
Je go ak tyw ność za owo co wa ła pod pi sa niem przez GUMed umów o współ pra -
cy na uko wo -dy dak tycz nej z Uni wer sy te ta mi w Ne apo lu i Pa ler mo, w ra mach
któ rych współ re ali zu je Let nią Szko łę Pre pa ra ty ki Ana to micz nej dla stu den tów
me dy cy ny z Pol ski i Włoch. Bę dąc pre kur so rem dzia łań ma ją cych za pew nić
bez piecz ne stu dio wa nie, po dej mo wał się prac in te gru ją cych dzia ła nie uczel ni,
władz miast oraz służb pań stwo wych, a swo im do świad cze niem dzie lił się
z przed sta wi cie la mi in nych uczel ni. Stu den ci an glo ję zycz ni przy zna li mu na gro -
dę „Ami cus Stu den tis” bę dą cą naj wyż szą for mą uzna nia na po zio mie uczel ni. 
Na le ży rów nież do wą skie go gro na eks per tów zaj mu ją cych się po rów ny wa -
niem sys te mów edu ka cji szkół śred nich. Ol brzy mia prak ty ka, oce na świa dectw
z po nad 40 kra jów każ de go ro ku, da je mu wgląd w ak tu al ne roz wią za nia sto -
so wa ne w tym za kre sie. Ak tyw nie współ pra cu je z or ga ni za cja mi stu denc ki mi
STN, ANSA, SLF  pro wa dząc dzia ła nia o cha rak te rze in te gra cyj nym. W trak cie
re ali za cji tych za dań wie le ra zy wy ka zał się umie jęt no ścia mi współ pra cy z przed -
sta wi cie la mi pol skich i za gra nicz nych or ga ni za cji rzą do wych i po za rzą do wych,
za rów no w kon tak tach bez po śred nich jak i w kon sul ta cjach pro po zy cji roz wią -
zań do ty czą cych re gu la cji stu diów dla cu dzo ziem ców. Po mi mo wie lu obo wiąz -
ków wciąż an ga żu je się w no we pro jek ty, a je go pa sją jest po zna wa nie in nych
kul tur, co sta ra się uwiecz nić na swo ich fo to gra fiach.

dorota
maciejoWsKa

uniwersytet jagielloński 
w Krakowie

Gwiazda marketingu
marKetinG star

oLeKsandr
zaKharchuK

sWPs uniwersytet
humanistycznospołeczny

dr hab. sła Wo mir Wój cik, ad iunkt za kła du ana to mii 
i neu ro bio lo gii, kie roW nik dzia łu re kru ta cji gumed, 

od po nad 15 lat  czyn nie an ga żu je się W dzia ła nia ma ją ce
na ce lu umię dzy na ro do Wie nia za róW no ma cie rzy stej 

uczel ni, jak i na uki W pol sce.

Dr Aga ta Kar ska w spo sób uni ka to wy łą czy pro wa dze nie ba dań na uko -
wych na świa to wym po zio mie i ko or dy no wa nie sze re gu pro jek tów ma -
ją cych na ce lu zwięk sze nie umię dzy na ro do wie nia ba dań i kształ ce nia
na uni wer sy te cie. Ja ko ba dacz ka, dr Aga ta Kar ska kie ru je gru pą astro fi -
zy ki mo le ku lar nej MA-Lab i zaj mu je się pro ble ma ty ką po wsta wa nia
gwiazd i pla net we Wszech świe cie. Jej ba da nia są do ce nia ne na świe cie
i sil nie wspie ra ne w kra ju przez Na ro do we Cen trum Na uki oraz Fun -
da cję na rzecz Na uki Pol skiej. Z ko lei ja ko peł no moc nik dzie ka na ds.
umię dzy na ro do wie nia, a wcze śniej pro mo cji, dr Kar ska ini cju je i wdra -
ża pro jek ty kie ro wa ne do stu den tów, dok to ran tów i pra cow ni ków. Tyl -
ko w ra mach pro jek tów NAWA prze wi dzia nych jest ok. 200 mię dzy -
na ro do wych wi zyt stu dyj nych i or ga ni za cja sze ściu kon fe ren cji
mię dzy na ro do wych we współ pra cy z uni wer sy te ta mi w Ko pen ha dze,
Lej dzie, New ca stle i Inns bruc ku. 
Ak tu al nie dr Aga ta Kar ska zaj mu je się opra co wa niem pro ce dur słu żą -
cych wzmoc nie niu współ pra cy ba daw czej z ośrod ka mi o mię dzy na ro -
do wej re no mie w ra mach pro jek tu „Stra te gia Do sko na ło ści – Uczel nia
Ba daw cza” fi nan so wa ne go przez Mi ni ster stwo Na uki i Szkol nic twa
Wyż sze go. Dzia ła nia te wpi su ją się w stra te gię roz wo ju uni wer sy te tu
i są waż nym ele men tem sta rań o uzy ska nie sta tu su uczel ni ba daw czej
przez Uni wer sy tet Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu.

peł no moc nik dzie ka na ds. umię dzy na ro do Wie nia
na Wy dzia le fi zy ki, astro no mii i in for ma ty ki 

sto so Wa nej uni Wer sy te tu mi ko ła ja ko per ni ka 
W to ru niu. ko or dy na tor uczel nia na dWóch 

pro jek tóW naWa W ra mach pro gra móW dla in sty tu cji:
„aka de mic kie part ner stWa mię dzy na ro do We” 

oraz „prom – mię dzy na ro do Wa Wy mia na
sty pen dial na dok to ran tóW i ka dry aka de mic kiej”. 

absolWent pjatk (informatyka, zarządzanie
projektami), który Wykorzystuje Wiedzę

techniczną do marketingu zagranicznego. 
W codziennej pracy posługuje się biegle trzema językami

obcymi (angielski, polski i rosyjski) oraz sWoim
ojczystym – ukraińskim.  

Po raz pierw szy w bli sko 20-let niej hi sto rii Sto wa rzy sze nia PR i Pro mo cji
Uczel ni Pol skich, Olek sandr zo stał wy bra ny przez Wal ne Zgro ma dze nie
Człon ków ja ko czło nek za rzą du z za gra ni cy. 
Od 2014 do 2018 zaj mo wał się bu do wa niem wi ze run ku mar ki PJATK
na ryn kach za gra nicz nych, dbał o do bre re la cje z kan dy da ta mi i stu den -
ta mi oraz za pew niał im wspar cie w kwe stiach zwią za nych ze stu dia mi.
Po ma gał też za gra nicz nym kan dy da tom w kwe stiach zwią za nych z apli -
ko wa niem na stu dia, m. in pro wa dził cha ry ta tyw nie do radz two per so -
nal ne przy wy bo rze kie run ku i uczel ni. Brał tak że udział w two rze niu
pro jek tu dla ob co kra jow ców przy jeż dża ją cych na stu dia do Pol ski – 
Po�land�Now (lay out stro ny, za rzą dza nie pro jek tem).
W 2018 za czął pra co wać w SWPS – pierw szym pry wat nym uni wer sy -
te cie w kra ju, któ ry sły nie z mar ke tin gu i re ali za cji nie stan dar do wych pro -
jek tów. Do za dań Olek san dra Za khar chu ka na le ży bu do wa nie do brych
re la cji z za gra nicz ny mi agen ta mi re kru tu ją cy mi na stu dia.

dr hab. med. 
słaWomir WójciK

Gdański 
uniwersytet medyczny

dr aGata 
KarsKa

uniwersytet mikołaja Kopernika 
w toruniu
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