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 Czy umiędzynarodowienie szkoły wyższej to cel, czy środek do osią-
gnięcia jakiegoś celu? Czy jest elementem działań operacyjnych, taktycz-
nych czy strategicznych uniwersytetu? Czy umiędzynarodowienie wpływa 
na wyższą jakość kształcenia i uprawianej nauki? Te pytania, na które – pa-
radoksalnie – wcale niełatwo odpowiedzieć, należy sobie zadać szczegól-
nie teraz, gdy polskie szkolnictwo wyższe ulega dynamicznym przeobra-
żeniom determinowanym przez globalne trendy, instytucje i mechanizmy 
regulacyjne oraz przez samych studentów i pracowników naukowych. 
 Niniejsza publikacja udowadnia, jak szerokim tematem jest interna-
cjonalizacja, jak dotyka – nie tylko wertykalnie, ale i horyzontalnie uczelnię 
– przeplatając się i wnikając w praktycznie każdy aspekt funkcjonowania 
uniwersytetu. Jej autorami są badacze i praktycy kształtujący na różnych 
poziomach proces umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego. 
Publikacja ta – opisująca m.in. trendy w globalnym szkolnictwie, konkret-
ne praktyki polskich szkół wyższych oraz wdrażane mechanizmy zarząd-
cze na poziomie uniwersytetu – będzie z pewnością wartościową pozycją 
dla każdego, kto interesuje się tą jedną z najważniejszych zmian, jakie za-
chodzą w polskim i międzynarodowym szkolnictwie wyższym – interna-
cjonalizacją – wielowątkową, wieloaspektową, nietuzinkową i różnorodną. 
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