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Streszczenie

Rozwijaj ce si  gospodarki wiatowe potrzebuj  m odych ludzi niezale nie od 

narodowo ci. Obywatelstwo wielokulturowe staje si  domen  dzisiejszych spo e-

cze stw. To wymaga innego, nowego spojrzenia na system edukacyjny. St d te

obserwowane s  na wiecie wzmo one migracje edukacyjne celem podnoszenia jako ci

kszta cenia poprzez rozwój wspó pracy ró nych o rodków naukowych. Migruj cy

studenci po zdobyciu nowej wiedzy i do wiadcze  odwa niej wkraczaj  na drog

rozwoju zawodowego, w wielu przypadkach stanowi  impuls do nowoczesno ci oraz 

poprawy sytuacji spo eczno-gospodarczej swoich krajów. Z tego wzgl du celem 

niniejszego artyku u jest przybli enie problemu polskiej migracji edukacyjnej na tle 

wiatowych trendów. 

S owa kluczowe: migracja edukacyjna, mobilno  studentów, umi dzynarodowienie 
szkolnictwa wy szego, Proces Bolo ski, Erasmus 

Wprowadzenie

Wyst puj ce zmiany w globalnej gospodarce XXI w. dotycz  równie  sek-
tora edukacyjnego, zarówno na szczeblu obejmuj cym szkolnictwo podstawo-
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we, gimnazjalne, licealne, jak i szkolnictwo wy sze. Obecne tendencje wiato-
we ukazuj  potrzeb  ewolucji dotychczasowych modeli edukacyjnych stosowa-
nych w wi kszo ci krajach. Uwzgl dniaj c wp yw efektów globalizacji na po-
stawy narodowo ciowe obywateli, mo na stwierdzi , e odczuwalna jest w ród 
nich wi ksza ch  poznawania innych kultur i obyczajów. Wynika to z faktu 
wolego przep ywu kapita u rzeczowego i finansowego, a co z tym si  wi e – 
równie  kapita u spo ecznego. Obywatelstwo wielokulturowe staje si  domen
dzisiejszych spo ecze stw, a takie zmiany narodowo ciowe wymagaj  innego, 
nowego spojrzenia na system edukacyjny. Powstaje zatem edukacja wielokultu-
rowa maj ca na celu redukowanie strachu wobec tego, co do tej pory by o nie-
znane w swoich systemach kulturowych i obyczajowych. Aby to osi gn ,
szko y ró nych szczebli powinny zaznajamia  uczniów i studentów z innymi 
kulturami i j zykami obcymi. Ponadto, powinny równie  uczestniczy  w edu-
kacyjnych projektach wymiany m odzie y w celu podnoszenia jej wiadomo ci 
i wiedzy. Taki model edukacji ma za zadanie umo liwia  bezpo redni kontakt  
z przedstawicielami ró nych kultur i systemów edukacyjnych. Z tego typu 
przedsi wzi ciem nierozerwalnie wi e si  zjawisko migracji jako jeden  
z aspektów ekonomicznych ka dej gospodarki. Poniewa  wymiana m odzie y
szkolnej, jak i mo liwo  studiowania w innym kraju to kwestia okre lonego 
czasu, taka migracja nosi nazw  migracji czasowej. Jedn  z form migracji cza-
sowej jest migracja edukacyjna. 

Celem niniejszego artyku u jest przybli enie problemu polskiej migracji 
edukacyjnej na tle wiatowych trendów w tej dziedzinie. Przedstawione zostan
w nim jedynie aspekty dotycz ce szkolnictwa wy szego mog ce sprzyja  umi -
dzynarodowieniu studiów w Polsce oraz podniesieniu poziomu kszta cenia, jak 
równie  konkurencyjno ci naszych uczelni. 

1. Studenci zagraniczni na wiecie 

Od lat obserwuje si  nasilenie wzmo onych procesów migracyjnych we 
wspó czesnym wiecie. Powodami tego s  najcz ciej czynniki ekonomiczne, 
spo eczne, a nawet polityczne. Jednak wraz ze zmianami spo eczno-gospodar-
czymi, jakie zachodz  w wi kszo ci gospodarek wiatowych, obserwuje si
nat enie ruchów migracyjnych dotycz cych m odych ludzi chc cych podnosi
swój warsztat edukacyjny w innych krajach ni  swój kraj ojczysty. Od lat  
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90. XX w. widoczne staje si  otwarcie m odych ludzi na inne kraje i spo ecze -
stwa, a co si  za tym idzie – mo liwo  ich przebywania za granic  i kontynuo-
wania tam nauki. Wzrost dynamiki wyjazdów studentów jest mo liwy dzi ki 
zaistnieniu kilku oddzia ywuj cych na siebie czynników. Nale  do nich: mo-
bilno  studentów, stworzenie europejskich programów edukacyjnych, nowa 
wizja rz dów oraz zmiana w podej ciu w adz uczelni do migracji edukacyjnej. 

Tabela 1. Czynniki stymuluj ce wzrost migracji edukacyjnej 

Czynniki stymuluj ce wzrost migracji edukacyjnej 

mobilno
studentów

stworzenie europej-
skich programów 

edukacyjnych 

nowa
wizja rz dów

nowa wizja  
w adz uczelni 

atwiejszy prze-
p yw studentów 

wynikaj cy m.in.  
z upadku bloku 
wschodniego

i powstania Unii 
Europejskiej

uruchomienie europej-
skich programów 

edukacyjnych  
(Erasmus, Sokrates, 
Tempus, Leonardo  
da Vinci, CEEPUS) 

zmiana nastawienia 
rz dów widz cych  
w zagranicznych 
studentach szans
na gospodarczy 

rozwój kraju oraz  
w studentach kszta -
c cych si  za granic

szans  na wzrost 
potencja u intelektu-
alnego swojego kraju 

zmiana w podej ciu
uczelni do migracji 
edukacyjnej; uczel-

nie zacz y aktywnie 
werbowa  zagra-

nicznych kandyda-
tów postrzeganych 

jako element podno-
sz cy presti  pla-

cówki oraz ch tniej 
wysy a  swoich 

studentów na nauk
b d  praktyki 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: P. Hut, E. Jaroszewska, Studenci zagraniczni w Polsce 
na tle migracji edukacyjnych na wiecie. Badania. Ekspertyzy. Rekomendacje, Fundacja  

Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011, s. 2. 

Tego typu okoliczno ci przyczyni y si  do osi gni cia w 2009 r. w skali 
globalnej liczby 3,7 mln zagranicznych studentów1. Analizuj c t  wielko
w porównaniu do roku 1995, mo na stwierdzi , e od tego czasu podwoi a si
liczba studentów obcokrajowców. Najcz ciej z migracj  edukacyjn  mamy do 
czynienia w krajach skupionych w Organizacji Wspó pracy Gospodarczej 
i Rozwoju (77% studiuje w pa stwach nale cych do OECD; na uwag  zas u-
guje fakt, e blisko 2/3 studiuj cych pochodzi spoza tych pa stw). Ponadto, 
jednym z ch tniej wybieranych obszarów do studiowania za granic  jest UE.

                                                          
1 Education at a Glance 2011: OECD Indicators, Organisation for Economic Co-

operation and Development Publishing, 2011, http://www.oecd.org/dataoecd/61/2/48631582.pdf 
(17.04.2013). 
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W 2009 r. najwi cej obcokrajowców studiowa o w Stanach Zjednoczo-
nych (18%), Wielkiej Brytanii (10%) i Australii (7%) oraz we Francji i Niem-
czech (po 7%). Jednocze nie wyra nie widoczna jest dominacja krajów anglo-
j zycznych (oko o 40% studentów zagranicznych kszta ci o si  w Stanach 
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii, Nowej Zelandii lub Kanadzie). 
Ranking ten zmienia si  jednak, je li uwzgl dnimy odsetek cudzoziemców 
w ród studentów danego kraju – najwy szy poziom osi ga on w Makao (blisko 
60%) oraz na Cyprze, Fid i i w Nowej Zelandii (oko o 30%). W Polsce w 2004 r. 
odsetek zagranicznych studentów wyniós  oko o 0,5%, a udzia  Polski w wia-
towej absorpcji migrantów edukacyjnych by  na poziomie jedynie 0,3%. Warto-
ci obu wska ników wzros y w roku akademickim 2010/2011 i wynios y odpo-

wiednio 1,2 i 0,6%. Nie ulega jednak w tpliwo ci, e s  one bardzo niskie2.
Dokonuj c zestawienia regionów docelowych zagranicznych studentów, mo na
stwierdzi , e w 2009 r. najcz ciej wybierana przez m odych ludzi by a Europa 
(46%), potem odpowiednio w kolejno ci Ameryka Pó nocna (23%) i Azja 
(11%). Ze wzgl du na regiony pochodzenia najwi cej studentów pochodzi  
z Azji (52%). Na kolejnych miejscach s : Europa (23%), Afryka (12%), Ame-
ryka Po udniowa (6%), Ameryka Pó nocna (3%) oraz Oceania (1%). Uwzgl d-
niaj c dodatkowe czynniki, mo na zauwa y , e najwy szy odsetek studentów 
kszta c cych si  poza granicami maj  pa stwa afryka skie, a najwy sz  liczb
studiuj cych poza granicami kraju ma kraj o najwi kszej liczbie mieszka ców 
na wiecie, czyli Chiny3. Uwzgl dniaj c powy sze informacje, mo na stwier-
dzi , e najwi ksze skupisko zagranicznych studentów to Europa. Jednocze nie
Europejczycy stanowi  w UE najwi ksz  grup  zagranicznych studentów 
(44%). Nie bez znaczenia dla tego typu sytuacji s  ró ne programy edukacyjne 
stosowane w Unii, m.in. Erasmus. Kolejn  du  grup  w Europie reprezentuj
przybysze z Azji (29%), zdecydowanie mniejszy udzia  maj  osoby z pozosta-
ych kontynentów (Afryka – 18%, Ameryka – 8%). W Azji i Ameryce dominu-

j  natomiast studenci z krajów azjatyckich. Ciekawym i nowym zjawiskiem  
w Azji jest obserwowany wzrost zainteresowania Europ , jednak docelowym 
regionem dla m odych Azjatów pozostaje nadal Ameryka Pó nocna4. Jak wida

                                                          
2  P. Hut, E. Jaroszewska, Studenci zagraniczni w Polsce na tle migracji edukacyjnych  

na wiecie. Badania. Ekspertyzy. Rekomendacje, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warsza-
wa 2011, s. 3. 

3 Ibidem, s. 2. 
4 Ibidem, s. 3–4. 
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z powy szych danych, obecnie m odzie  ca ego wiata przemieszcza si  w celu 
zdobywania nauki, a potem wdra ania jej w ycie w swoich krajach, przyczy-
niaj c si  do poprawy sytuacji spo ecznej, kulturowej i ekonomicznej. 

2. Mobilno  studentów jako element Procesu Bolo skiego 

Model europejskiego kszta cenia oraz narodowe systemy edukacyjne 
w Europie podlegaj  du ej konkurencji ze strony wysokoefektywnych amery-
ka skich i azjatyckich modeli edukacyjnych. W obecnych czasach okazuje si ,
e modele edukacyjne poza Europ  bazuj  na wysokim poziomie wiadczonych 

us ug edukacyjnych oraz wysoko rozwini tym systemie rozwoju i bada .
W obliczu wyst puj cych zmian dla instytucji decyzyjnych kszta tuje si  pyta-
nie o trwa o  europejskiej kultury. W takich okoliczno ciach reakcj  na te 
zmiany w europejskim rodowisku edukacyjnym by a Deklaracja bolo ska
podpisana 19 czerwca 1999 r. Zgodnie z jej zapisem „«Europa Wiedzy» jest 
teraz powszechnie uznawana za niezast piony czynnik rozwoju spo ecznego 
i ludzkiego oraz za niezb dny element wzmocnienia i wzbogacania to samo ci 
europejskiej daj cej obywatelom Europy umiej tno ci niezb dne do stawienia 
czo a wyzwaniom nowego tysi clecia wraz ze wiadomo ci  wspólnych war-
to ci oraz przynale no ci do wspólnej przestrzeni spo eczno-kulturowej. Zna-
czenie edukacji oraz wspó pracy edukacyjnej dla rozwoju i umocnienia stabil-
nych, pokojowych oraz demokratycznych spo ecze stw jest powszechnie 
uznawane za bardzo wa ne. W Deklaracji zwrócono uwag  na centraln  rol
uczelni w rozwoju kulturalnym Europy. Podkre lono w niej znaczenie stworze-
nia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego jako klucza do zwi kszenia 
mobilno ci i zatrudnialno ci obywateli oraz ogólnego rozwoju kontynentu. 
Uczelnie europejskie ze swej strony podj y to wyzwanie i zdecydowa y si
odgrywa  g ówn  rol  w budowaniu Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy -
szego. Ma to ogromne znaczenie, bior c pod uwag , e niezale no  i autono-
mia uniwersytetów gwarantuj  ci g e dostosowywanie systemów szkolnictwa 
wy szego i nauki do zmieniaj cych si  potrzeb, wymaga  spo ecze stwa oraz 
post pu wiedzy naukowej”5. Deklaracja ta jest propozycj  po czenia wysi ków 

                                                          
5  Deklaracja Bolo ska. Szkolnictwo wy sze w Europie, 19 czerwca 1999, s. 1, 

http://ekspercibolonscy.org.pl/sites/ekspercibolonscy.org.pl/files/1999_PL_Bologna_Declaration.
pdf (15.04.2013).  
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edukacyjnych krajów europejskich we wzmocnieniu i „wspó brzmieniu” naro-
dowych systemów edukacyjnych. Propozycja ta sprowadza si  do ukierunko-
wania wysi ków zmierzaj cych do podniesienia jako ci kszta cenia, zwi ksze-
nia mobilno ci studentów i pracowników, a tak e promowania wymiaru euro-
pejskiego kszta cenia.

Zmiany w szkolnictwie wy szym b d ce wynikiem Procesu Bolo skiego,
zachodz ce przede wszystkim na uczelniach, stanowi  prób  wypracowania 
wspólnej „europejskiej” reakcji na problemy wyst puj ce w wi kszo ci tych 
krajów. Takiej sytuacji maj  s u y  nast puj ce czynniki: 

a) stworzenie warunków do mobilno ci obywateli; 
b) dostosowanie systemu kszta cenia do potrzeb rynku pracy, a zw aszcza 

doprowadzenie do poprawy zatrudnialno ci;
c) podniesienie atrakcyjno ci i poprawa pozycji konkurencyjnej systemu 

szkolnictwa wy szego w Europie, tak aby odpowiada a ona wk adowi
tego obszaru geograficznego w rozwój cywilizacji. 

Mo na stwierdzi , e Proces Bolo ski jest prób  zorganizowania systemu 
szkolnictwa wy szego w Europie, tak aby sta  si  on powszechnie zrozumia y
i godny zaufania. Dotychczasowe do wiadczenia pokazuj , e dla wielu krajów 
Proces Bolo ski jest inspiracj  do rozpocz cia niezb dnych reform w szkolnic-
twie wy szym6. Dzi  w Procesie Bolo skim bierze udzia  47 pa stw europej-
skich, Komisja Europejska oraz cz onkowie konsultacyjni: Rada Europy, UNE-
SCO-CEPES, EUA, ESU, EURASHE, ENQA, Education International and 
BUSINESSEUROPE. 

Mobilno  studentów, jak równie  promowanie tego zjawiska jest jednym 
z za o e  Procesu Bolo skiego. Polskie w adze edukacyjne podj y intensywn
dzia alno  informacyjn , koordynacyjn  i zainicjowa y wprowadzenie studiów 
dwustopniowych na uczelniach publicznych i prywatnych oraz standardów 
kszta cenia dla studiów I i II stopnia. Uczelnie polskie w czy y si  do Procesu 
Bolo skiego, czego dowodz  przeprowadzone w nich zmiany strukturalne oraz 
prowadzona w latach 2002–2003 do  szeroka debata rodowiskowa7. Mobil-

                                                          
6  A. Kra niewski, Proces Bolo ski to ju  10 lat, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 

Warszawa 2009, s. 7. 
7  T. Szapiro, Proces Bolo ski: nowe szanse, czy nieznane zagro enie, w: Ekonomiczne 

studia licencjackie z perspektywy absolwenta i w adz uczelni, red. E. Drogosz-Zab ocka, B. Min-
kiewicz, Wyd. UW, Centrum Bada  Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wy szego, Warszawa 
2012, s. 17. 
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no  studentów to dla wielu m odych ludzi decyzja o wyje dzie do innej uczelni 
na okre lony czas oraz podporz dkowanie si  do nowych wymaga  i okolicz-
no ci kszta cenia wy szego. Dzi ki temu zjawisku wypracowuje si  w m odzie-
y otwarto  na inne kultury, tolerancja oraz gotowo  do mobilno ci transgra-

nicznej. Mobilno  mi dzynarodowa sprzyja równie  doskonaleniu umiej tno-
ci j zykowych. Na uwag  zas uguje fakt, e od chwili przyst pienia Polski do 

programu Erasmus8 systematycznie wzrasta udzia  polskich uczelni w mi dzy-
narodowej wymianie studentów.  

3. Migracja edukacyjna polskich studentów 

Dzi  w zjednoczonej Europie ze wspólnym rynkiem wewn trznym i pro-
gramami wymiany studenckiej m odzi Polacy maj  mo liwo  studiowania 
b d  te  kontynuowania rozpocz tej nauki poza granicami swojego kraju. 
W rozwijaniu mi dzynarodowej wspó pracy mi dzy uczelniami na rzecz coraz 
lepszej jako ci kszta cenia pomocne s  ró ne programy aktywizuj ce studentów 
oraz pracowników uczelni. Tego typu przedsi wzi cia maj  s u y  kszta towa-
niu nowego obrazu obecnego i przysz ego Europejczyka. M odzi obywatele 
dzi ki do wiadczeniu wielokulturowo ci, otwartych granic, ró norodno ci me-
tod kszta cenia, a nawet studenckich przyja ni s  si , która u atwia integracj
i generuje post p. Programy umo liwiaj ce migracj  edukacyjn  stanowi
w du ej mierze impuls do rozwoju i nowoczesno ci. Korzystaj  na tym zarów-
no uczelnie, jak i spo ecze stwa. Pobyt za granic  jest nie tylko szans  na zmia-
n  swojego ycia, ale równie  daje mo liwo  nauki w ród wielokulturowej 
spo eczno ci, która w nowoczesny sposób postrzega wiat i edukacj  oraz przy-
czynia si  do ci g ego kontaktu z j zykiem obcym. Migracja edukacyjna b d ca
jedn  z form migracji czasowej wi e si  z definicj  migranta tymczasowego. 
To poj cie odnosi si  do osoby migruj cej w okre lonym celu lub z okre lon
motywacj , której zamiarem jest pó niejszy powrót do pa stwa pochodzenia 
lub dalsza migracja w innym kierunku. W przypadku studentów najcz ciej 
wyst puje sytuacja powrotu do kraju w celu uko czenia rozpocz tej edukacji. 
W takim przypadku mo na uzna , e migracja edukacyjna jest kreowana przez 
mobilno  uczestników, a w g ównej mierze przez studentów. 

                                                          
8  Erasmus – Europejski Program Mobilno ci Studentów i Nauczycieli Akademickich. 



PROBLEMY WSPÓ CZESNEJ EKONOMII120

Obecnie polski system szkolnictwa wy szego bierze udzia  w programie 
mi dzynarodowej wymiany akademickiej polegaj cym na integracji europej-
skiej, poszerzaniu wspó pracy naukowej i wspieraniu rozwoju uczelni, ich pra-
cowników oraz studentów. Pomocne w tym przedsi wzi ciu s  programy 
wspieraj ce mobilno  studentów, m.in.: Socrates-Erasmus, Tempus, Leonardo 
da Vinci, CEEPUS, oraz umowy dwustronne i wielostronne. Mimo obserwo-
wanego post pu w wymianie mi dzynarodowej w Polsce jej poziom trudno jest 
uzna  za zadowalaj cy. Liczba studentów wyje d aj cych wynosi zaledwie 
oko o 2,5% ogó u studiuj cych. Mamy poza tym do czynienia z wyra nym bra-
kiem równowagi w liczbie studentów przyje d aj cych i wyje d aj cych. 
Ostatnio jednak obserwuje si  zjawisko zmniejszania tej nierównowagi. Mo na
przy tym zaobserwowa  znaczne ró nice mi dzy poszczególnymi uczelniami 
i poszczególnymi typami uczelni ze wzgl du na liczb  wyje d aj cych, a tak e
przyje d aj cych studentów. Na niektórych uczelniach w wymianie bierze 
udzia  ponad 10% studentów, w innych z tej formy wzbogacenia do wiadcze
korzystaj  jedynie pojedyncze osoby9.

Najpopularniejszym w ród studentów programem umo liwiaj cym stu-
diowanie za granic  jest Erasmus. Uznawany za flagowy program UE rozpocz
dzia alno  25 lat temu. Zmieni ycie wielu m odych ludzi i otworzy  umys y
ca ego pokolenia, staj c si  najbardziej znanym i udanym programem mobilno-
ci na wiecie. Polska do czy a do Erasmusa w 1998 r. i jest pe noprawnym, 

aktywnym partnerem we wszystkich sferach dzia ania tego programu10. Eras-
mus czy 33 kraje uczestnicz ce w programie i oko o 4 tys. uczelni, w ród nich 
a  315 z Polski. Stypendia otrzyma o ju  ponad 2 mln studentów i niemal  
240 tys. nauczycieli akademickich11.

Program przez lata ewoluowa , jednak pozosta  wierny swojej idei podno-
szenia jako ci kszta cenia poprzez rozwój wspó pracy ró nych o rodków nau-
kowych UE. Erasmus odgrywa niezwykle istotn  rol  w indywidualnym rozwo-
ju jego uczestników. Bogaci w now  wiedz  i nowe do wiadczenia studenci 
Erasmusa odwa niej wkraczaj  na drog  rozwoju zawodowego. Zdobyte umie-
j tno ci, pasja i otwarto  umys u sprawiaj , e s  oni bardziej konkurencyjni 

                                                          
9  A. Kra niewski, Proces Bolo ski..., s. 80. 
10  J. Truszczy ski, w: Erasmus w Polsce. Polska w Erasmusie, Fundacja Rozwoju Syste-

mu Edukacji, Warszawa 2012, s. 7. 
11  Erasmus. Statystyki, http://www.erasmus.org.pl/odnosniki-podstawowe/statystyki 

(15.04.2013). 
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na rynku pracy. Nie ma w tpliwo ci, e to w a nie m odzi Polacy z pokolenia 
Erasmusa dzi ki do wiadczeniu wielokulturowo ci, otwartych granic, ró no-
rodno ci metod kszta cenia czy studenckich przyja ni niejednokrotnie przekra-
czaj  kulturowe i j zykowe bariery. Ponadto, po zdobytych do wiadczeniach s
si , która u atwia a integracj  Polski z rodzin  pa stw UE, i wp ywaj  na nowe 
oblicze zarówno systemu edukacyjnego, jak i sytuacji spo eczno-gospodarczej 
jednocz cej si  Europy oraz swych krajów macierzystych12.

Erasmus szybko zyska  ogromn  popularno  w europejskim rodowisku 
akademickim, przede wszystkim w ród studentów. Dla wielu z nich wyjazd na 
kilka miesi cy lub rok akademicki do zagranicznej uczelni by  szans  na pierw-
szy w yciu d u szy pobyt za granic . Wymiana studentów i pracowników 
uczelni zbli a ludzi z ró nych krajów, pomaga prze amywa  wzajemne uprze-
dzenia i stereotypy. Erasmus nie jest ju  postrzegany jedynie jako program 
unijny, lecz tak e jako zjawisko spo eczne i kulturowe13.

Wzrost intensywno ci wymiany mi dzynarodowej jest efektem wspólnej 
pracy wielu krajów. Ogó em w latach 1987–2011 na cz  okresu studiów i na 
praktyki wyjecha o 2,5 mln studentów ze wszystkich krajów uczestnicz cych 
w programie, natomiast liczba wyjazdów studentów w ramach Erasmusa w roku 
akademickim 2010/2011 to 231,4 tys. Z wyjazdów Erasmusa w latach 1998–
2011 skorzysta o ponad 108 tys. polskich studentów, a w roku akademickim 
2010/2011 wyjecha o oko o 14,2 tys. polskich studentów. Najpopularniejsze 
kraje docelowe dla naszych studentów to Hiszpania, Niemcy, W ochy, Francja 
i Portugalia. Uwzgl dniaj c fakt, e od 2004 r. rozpocz li my wymian  w ra-
mach Erasmusa z krajami, które przyst pi y do UE, i krajami kandyduj cymi, 
najpopularniejsze kierunki wyjazdów na studia to Czechy, Turcja, Norwegia, 
S owenia i W gry. Najpopularniejsze kierunki studiowania za granic  to nauki 
spo eczne, biznesowe i prawne (41,1%), nauki humanistyczne i artystyczne 
(23,8%), nauki techniczne (13,2%), nauki cis e (11,3%) oraz uczelnie medycz-
ne (4,9%)14. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce poinformowa o,
e rok akademicki 2010/2011 wyró ni  si  spo ród pozosta ych okresów ba-

                                                          
12  B. Kudrycka, w: Erasmus w Polsce. Polska w Erasmusie..., s. 4–5. 
13  M. Cz onkowska-Naumiuk, w: Erasmus w Polsce. Polska w Erasmusie..., s. 25. 
14  Dane na podstawie opracowania: M. Cz onkowska-Naumiuk, Program Erasmus. Przeg-

l d statystyk, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu „Uczenie si
przez ca e ycie”, http://www.erasmus.org.pl/sites/erasmus.org.pl/files/Erasmus_statystyki% 
2025-lecie_3.pdf (15.04.2013). 
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dawczych wyj tkowo du ym udzia em liczby studentów wyje d aj cych w ra-
mach programu Erasmus, tym samym potwierdzaj c rosn ce zainteresowanie 
tym programem. Wiedz c, e program Erasmus stanowi niezwyk  szans  na 
zdobycie nowych do wiadcze , Komisja Europejska za o y a sobie cel, aby do 
roku 2012/2013 zwi kszy  liczb  osób obj tych tym programem do 3 mln15.
Ten fakt mo e wiadczy  o znacznym zadowoleniu ze strony zarówno korzysta-
j cych, jak i oferuj cych tego typu form  podnoszenia kwalifikacji edukacyj-
nych, która w przysz o ci ma zaowocowa  lepiej wykszta con  kadr , pracow-
nikami oraz wiadomymi obywatelami wielokulturowej spo eczno ci europej-
skiej przyczyniaj cej si  do poprawy sytuacji spo eczno-gospodarczej poszcze-
gólnych gospodarek, w tym Polski. 

Podsumowanie 

Obserwowane wzmo one procesy migracyjne we wspó czesnym wiecie 
przyjmuj  ró ne formy, m.in. migracji edukacyjnej. Jest ona popularna w ród 
m odych ludzie, a szczególnie studentów. Najpopularniejszy obszar, w którym 
mo na odnotowa  du  liczb  zagranicznych studentów, to UE wraz ze swoim 
sztandarowym programem Erasmus. Program ten wp yn  na ycie wielu m o-
dych ludzi i otworzy  umys y ca ego pokolenia, staj c si  najbardziej znanym 
i udanym programem mobilno ci na wiecie. Efekty tego programu ju  zmieniaj
oblicze dzisiejszych gospodarek, a w przysz o ci b d  odczuwalne jeszcze wi k-
sze pozytywne efekty migracji m odzie y. Do wiadczenia zdobyte podczas poby-
tów zagranicznych kszta tuj  w m odych ludziach umiej tno  skutecznej wspó -
pracy z innymi, poszerzaj  horyzonty my lowe, otwieraj  na nowe wyzwania 
oraz inspiruj  do podejmowania odwa nych i innowacyjnych przedsi wzi .
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EDUCATIONAL MIGRATION OF THE POLISH STUDENTS  
ON THE WORLD TRENDS BACKGROUND  

Summary

The developing world’s economies need a new generation. Multicultural 
Citizenship is the domain of the modern societies. What is needed is a different, new 
look at the educational system. That is why in the world there is increased educational 
migration observed in order to improve the quality of education through the 
development of cooperation between different research centers. Migrant students after 
gaining new knowledge and experience boldly move in the direction of professional 
development, in many cases there are an impulse to modernity and to improve the 
socio-economic situation of their countries. The aim of the present article is 
approximation of the problem of the Polish educational migration on the world trends 
background.  
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internationalization of higher education

JEL Code: Z00

Translated by Ewa Malinowska 


