Warszawa, 1 października 2020 r.

Magnificencje Panie i Panowie Rektorzy,
Z okazji rozpoczynającego się nowego roku akademickiego 2020/2021 proszę
przyjąć moje serdecznie życzenia dla całej Społeczności Akademickiej i Pracowników
Uczelni, aby ten czas obfitował w sukcesy dydaktyczne i naukowe oraz był okresem
podnoszenia jakości kształcenia, osiągania przełomowych wyników badań, a także
wzmacniania międzynarodowej pozycji szkolnictwa wyższego i nauki.
Ten nowy rok akademicki rozpoczynamy z nowymi wyzwaniami, które postawiła
przed środowiskiem akademickim oraz instytucjami szkolnictwa wyższego i nauki
pandemia COVID-19. Te wyzwania to przede wszystkim zapewnienie w tej nowej
„postcovidowej” rzeczywiści ciągłości kształcenia polskich i zagranicznych studentów,
promowanie oferty dydaktycznej naszych uczelni za granicą oraz rozwijanie współpracy
międzynarodowej naukowców.
Pragnę zapewnić, że Agencja – zarówno jej pracownicy jak i eksperci - uważnie
wsłuchuje się w potrzeby szkół wyższych w tym szczególnym pełnym niepewności czasie
i stara się na bieżąco na nie odpowiadać. Przed początkiem roku akademickiego w
odpowiedzi na głos środowiska akademickiego wzbogaciliśmy ofertę NAWA o dwa nowe
programy, które - mam nadzieję - będą dobrym wsparciem do umacniania
umiędzynarodowienia kształcenia i prowadzenia badań na uczelni w aktualnych warunkach
podyktowanych przez pandemię.
Nowe programy to: „Granty Interwencyjne NAWA” oraz „Spinaker - Intensywne
Międzynarodowe Programy Kształcenia”. Celem programu „Granty Interwencyjne NAWA”
jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności
międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na ważne, nagłe i nieprzewidziane
zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub
istotnych regionalnie. Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły, a decyzja o
finansowaniu projektu naukowego zapada w ciągu 30 dni. Z kolei „Spinaker” ma na celu
wzrost udziału zagranicznych studentów i doktorantów w programach kształcenia na
polskich uczelniach; poszerzenie oferty intensywnych międzynarodowych programów
kształcenia, realizowanych także w formule zdalnej. Program umożliwia uczelniom
tworzenie nowych intensywnych międzynarodowych programów kształcenia,
realizowanych w formule zdalnej lub w zawierającej formę stacjonarną i zdalną (blended
learning).
Mając na uwadze kontynuowanie działań promujących polskie uczelnie za granicą,
rozwijamy ofertę wirtualnych targów dla szkół wyższych. W planie są już spotkania z

zagranicznymi kandydatami z Azji, Afryki, Ameryki Południowej i Północnej oraz Europy.
Zapraszam serdecznie do współpracy i prezentowania oferty Uczelni na tych
wydarzeniach.
Współpraca międzynarodowa, którą wspiera NAWA, w tym roku akademickim
nabrała nowego wymiaru pomocy środowisku akademickiemu na Białorusi. NAWA wraz z
Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich włączyła się w inicjatywę „Solidarni z
Białorusią”. W jej ramach przyznane zostaną stypendia studentom, naukowcom
i nauczycielom, którzy znajdą swoje miejsce na polskich uczelniach. Serdecznie dziękuję za
poparcie dla tej inicjatywy oraz wszelkie podejmowane lub planowane działania
wspierające Białorusinów.
Życząc wszelkiej pomyślności w nowym roku akademickim, zapraszam do współpracy
z NAWA i korzystania z oferty programowej i inicjatyw Agencji.
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