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Umi dzynarodowienie szkolnictwa wy -
szego odpowiedzi  na wyzwania globali-
zacji – do wiadczenia Europy Pó nocnej

Na potrzeby stawienia czo a wyzwaniom globalizacji w krajach nordyckich uczyniono 
z tego zjawiska punkt w z owy dyskursu modernizacji, co prze o y o si  na debaty toczo-

ne w tych krajach w ramach tzw. strategii globalizacyjnych w latach 2002–2009. Dzi ki 
zaanga owaniu wielu partnerów spo ecznych i aktywnemu dialogowi z udzia em przed-

stawicieli rz du, pracodawców i pracobiorców, jak te  zwi zków zawodowych i organizacji 
pozarz dowych, globalizacja przesta a by  straszakiem w debacie publicznej, a zacz to j  
postrzega  jako wyzwanie i szans  dalszego rozwoju. Za g ówny sposób radzenia sobie 
z globalizacj  uznano wi ksze otwarcie i dostosowanie nordyckich gospodarek narodo-

wych do globalnych trendów, wykorzystuj c przy okazji dyskurs strategicznego umi dzy-
narodowienia do stymulowania zmian spo ecznych, gospodarczych i politycznych. Artyku  

traktuje o sektorze szkolnictwa wy szego, który zosta  wprz ony w realizacj  strategii 
umi dzynarodowienia, a który jednocze nie przeszed  metamorfoz  dostosowuj c  go do 

nowych realiów, podobn  do innych sektorów realizuj cych polityk  publiczn .

S owa kluczowe: umi dzynarodowienie szkolnictwa wy szego, internacjonalizacja, strategie globalizacyjne, Skandynawia, 
model nordycki.

Wst p

Na pocz tku XXI wieku w obliczu nasilaj cych si  procesów globalizacyjnych za najbar-
dziej optymalny model rozwoju i cel strategiczny dla postindustrialnych pa stw nordyckich 
uznano uczynienie ze wspólnot narodowych zamieszkuj cych Europ  Pó nocn  otwartych 
na wiat „narodów wiedzy”1. Podobnie jak wiele innych krajów wysoko rozwini tych, kraje 

1  Na uwag  zas uguje innowacyjno  Skandynawów w konstruowaniu j zykowego obrazu wiata dla nacechowanego 
narodowo spo ecze stwa opartego na wiedzy. Polega o to na spleceniu dyskursu rozwoju gospodarczego w ramach pa -
stwa narodowego z bardziej uniwersalnym dyskursem gospodarki opartej na wiedzy. Od pocz tku lat dziewi dziesi tych 
XX wieku wprowadzano w Norwegii do debaty publicznej termin „naród wiedzy” (kunnskapsnasjon) zamiast kunnskapssam-
funn oznaczaj cego „spo ecze stwo wiedzy”. W Danii „naród wiedzy” (vidensnation) zast pi  w dokumentach strategicznych 
spo ecze stwo wiedzy (videnssamfund), a w Szwecji, analogicznie, termin kunskapsnation wypar  kunskapsamhälle.
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nordyckie uzna y, e osi ganie dalszego wzrostu gospodarczego w erze globalnej b dzie 
mo liwe poprzez zrealizowanie idea u spo ecze stwa opartego na wiedzy, które stopniowo 
zast pi spo ecze stwo przemys owe i wywodz ce si  z niego tradycyjne modele rozwoju 
spo ecznego. Jakkolwiek deÞnicja nowego modelu spo ecze stwa pozostawa a nieostra, 
postawienie na wiedz  typu drugiego (mode 2 knowledge) sta o si  deklarowanym prio-
rytetem dla wszystkich rz dów nordyckich oraz ród em przysz ego rozwoju spo ecznego 
(por. Prime Minister’s OfÞce 2006).

Na potrzeby projektu transformacji zaplanowanego w duchu skandynawskiej in ynierii 
spo ecznej uczyniono z globalizacji punkt w z owy dyskursu modernizacji, co szczególnie 
uwidoczni o si  w czasie debat nad tzw. strategiami globalizacji toczonymi w krajach nor-
dyckich w latach 2002–2007. Dzi ki zaanga owaniu wielu partnerów spo ecznych i aktyw-
nemu dialogowi z udzia em przedstawicieli rz du, pracodawców, pracobiorców, jak te  
zwi zków zawodowych i organizacji pozarz dowych, globalizacja przesta a by  strasza-
kiem w debacie publicznej. Wi kszo  spo ecze stwa zacz a postrzega  globalizacj  
jako wyzwanie i szans  dalszego rozwoju oraz jako g ówny czynnik sprawczy dokonuj cej 
si  zmiany spo ecznej, gospodarczej i politycznej. Tego typu strategiczne dzia anie, wy-
przedzaj ce w stosunku do nieuniknionego czynnika globalnej transformacji oraz skutecz-
ne czenie tradycyjnie hojnego pa stwa opieku czego z dostosowaniem si  do nowych 
wymaga  stawianych przez globaln  gospodark  zdoby o uznanie nawet w ród wiatowej 
s awy ekonomistów (Stiglitz 2006). 

Jednak e pomimo du ej zbie no ci czasowej i tematycznej prowadzonych debat 
globalizacyjnych, poszczególne kraje nordyckie ró ni y si  mi dzy sob  zarówno co do 
momentu zaistnienia w nich dyskursu globalizacyjnego, jak te  co do szczegó ów propo-
nowanych rozwi za . Wspólny mianownik w dzia aniu wszystkich tych krajów stanowi a 
strategia nakierowana na umi dzynarodowienie dzia alno ci sektora publicznego, w tym 
szczególnie szkolnictwa wy szego. Orientacja ta by a pochodn  stosowanego przez kraje 
nordyckie tzw. aktywnego umi dzynarodowienia, które po zimnej wojnie sta o si  nieomal 
znakiem Þrmowym ma ych pa stw nordyckich, chc cych zamarkowa  sw  pozycj  i uzy-
ska  przewag  poprzez aktywn  dyplomacj  publiczn  na arenie mi dzynarodowej. Z per-
spektywy szkolnictwa wy szego strategiczne wpisywanie si  w obowi zuj cy paradygmat 
umi dzynarodowienia rozwoju instytucji w sferze publicznej poci gn o za sob  g bokie 
i cz sto nieodwracalne zmiany w strukturze uczelni, ich funkcjonowaniu oraz w spo ecz-
no-kulturowym uprawomocnieniu dzia ania ca ego sektora szkolnictwa wy szego i nauki 
w pa stwie. 

Umi dzynarodowienie jako konsekwencja globalizacji 
i jako instrument zmiany instytucjonalnej

Diagnozuj c w 2004 roku stan relacji pomi dzy szkolnictwem wy szym, umi dzyna-
rodowieniem i pa stwem narodowym, Jürgen Enders z Centrum Studiów Polityki Szkol-
nictwa Wy szego Uniwersytetu w Twente zauwa y , e umi dzynarodowienie jest coraz 
wi kszym wyzwaniem dla do tej pory dominuj cego, narodowego charakteru instytucji 
akademickich (Enders 2004: 361). Id c dalej tym tropem, mo na zaryzykowa  twierdzenie, 
e u wiadomienie sobie nieunikniono ci procesu przenikania si  wymiaru mi dzynarodo-
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wego szkolnictwa wy szego i bada  z narodowo osadzon  i legitymizowan  instytucj  
uniwersytetu zmienia zasadniczo spo eczn , ekonomiczn  i kulturow  rol  szkolnictwa 
wy szego. W zwi zku z tym pozycja tego sektora nabiera zupe nie nowego i strategiczne-
go znaczenia w systemach spo ecznych niektórych pa stw, mimo istnienia zjawiska, które 
Kerr (1990) deÞniowa  jako napi cie istniej ce pomi dzy trendem do umi dzynarodowie-
nia dzia alno ci akademickiej i trendem do nacjonalizowania celów szkolnictwa wy szego, 
a Teichler (2002) nazwa  umi dzynarodowieniem tre ci w opozycji do nacjonalizacji formy. 

W zale no ci od stopnia otwarcia danego kraju na trendy p yn ce z otoczenia mi -
dzynarodowego instytucje w sferze publicznej przyjmuj  ró ne postawy w odniesieniu do 
wyzwa  zmieniaj cej si  rzeczywisto ci. Dla szkó  wy szych umi dzynarodowienie mo e 
by  postrzegane jako szansa lub zagro enie i jako takie dawa  przyczynek do zmian lub 
stanowi  wyzwanie nie do pokonania. Niemniej jednak w ostatnich dekadach umi dzyna-
rodowienie sta o si , w du ej mierze pod wp ywem strategii lizbo skiej i procesu bolo -
skiego, coraz powszechniejszym i integralnym sk adnikiem my lenia o tym, jak instytucje 
akademickie powinny sobie radzi  z konkurencj  wywo ywan  procesem globalizacji. Tak 
rozumiane umi dzynarodowienie nale y uzna  za funkcjonalny mit dla uczelni dzia aj -
cych w otoczeniu instytucjonalnym, w którym s  one ci gle konfrontowane z nowymi mi -
dzynarodowymi normami wyznaczaj cymi ich ramy organizacyjne i sposoby dzia ania. 
Umi dzynarodowienie postrzegane przez pryzmat perspektywy neoinstytucjonalnej jest 
mitem organizacyjnym i staje si  nadzwyczajnym standardem, który jest manifestowany 
przez organizacje, nawet je li nie przyczynia si  on do podniesienia ich wydajno ci (Chri-
stensen i in. 2007, s. 57–58). Dzi ki temu organizacje w sektorze publicznym upodobniaj  
si  do siebie, czyli w naszym przypadku umi dzynarodowiaj  sw  dzia alno , gdy  imi-
tuj c wzorce post powania, d  do lepszego wpasowania si  np. w intencje rz du lub 
ministerstwa narzucaj cego pewn  wizj  efektywnego dzia ania w danej dziedzinie w glo-
balnej rzeczywisto ci. 

Dopasowuj c si  do standardu umi dzynarodowienia, wi kszo  uczelni zdaje sobie 
równie  spraw , e mi dzynarodowy proÞl i angloj zyczna oferta stanowi  o postrzega-
nej przez otoczenie to samo ci instytucjonalnej i przyczyniaj  si  do tworzenia przewagi 
konkurencyjnej w sytuacji coraz bardziej otwartego rynku us ug edukacyjnych. Oczywi cie 
sam proces umi dzynarodowienia mo e by  podszyty pewnym idealizmem i wtedy ocze-
kuje si , e zredukuje on znaczenie granic narodowych i podzia ów kulturowych poprzez 
zmniejszanie barier j zykowych w projektach badawczych, nauczaniu i funkcjonalnej ko-
munikacji dla celów akademickich. Najbardziej prawdopodobne jest wi c, jak zauwa a 
Stier (2004), e zarówno motywy ekonomiczne, jak i ideologiczne maj  znaczenie dla upo-
wszechniania i instytucjonalizacji tego procesu. 

Na pytanie, czy umi dzynarodowienie jest bezwiednym efektem globalizacji, czy te  
instrumentem pozwalaj cym zmierzy  si  z jej skutkami i z nich skorzysta , ciekawej od-
powiedzi udzieli y badania przeprowadzone w latach 2002–2005 w dwunastu uczelniach 
regionu nordyckiego. Wykaza y one, e w tym obszarze Europy umi dzynarodowienie jest 
cz sto instrumentem zarz dzania organizacyjnego, s u cym do zwrócenia uwagi w in-
stytucji akademickiej na podstawowe kwestie dotycz ce dostrzeganych wyzwa  i doko-
nywanych wyborów strategicznych. Tym samym umi dzynarodowienie zosta o uznane za 
jeden z najwa niejszych czynników sprawczych wp ywaj cych na zmiany w nowoczesnej 
instytucji akademickiej (Stensaker i in. 2008, s. 9). Co jednak równie  podkre laj  autorzy 
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tej analizy, ów czynnik sprawczy jest „przeÞltrowywany” przez szczególne cechy charak-
terystyczne dla danej instytucji, takie jak status, umiejscowienie i panuj ca kultura organi-
zacyjna. 

Trend do umi dzynarodowienia instytucji akademickiej mo e by  wzmacniany poprzez 
istniej c  ju  wcze niej kultur  korporacyjn  i uprzednio wypracowane struktury wspó -
pracy z zagranic . Przyk adem takiego rozwoju mo e by  Uniwersytet w Bergen, nazywa-
ny „najbardziej mi dzynarodowym uniwersytetem w Norwegii”, cho  ostatnio o ten tytu  
w swej strategii umi dzynarodowienia ubiega si  równie  po o ony na po udnie od Oslo 
Uniwersytet Nauk Przyrodniczych i Biologicznych (UMB 2011). Zarówno w tych, jak i w in-
nych przypadkach tradycyjne formy wspó pracy z zagranic  wspó istniej  z nowymi for-
mami umi dzynarodowienia, co powoduje, e strategia nie zawsze jest skoordynowana, 
a nowe sposoby umi dzynarodowienia wprowadzane na szczeblu centralnym pozostawia-
j  sporo autonomii na ni szych szczeblach organizacji (Tjomsland 2004: 10). Cz stokro  
mo e si  pojawia  problem z ustaleniem ostatecznego kszta tu strategii, co wynika z ró -
nego rozumienia zasadno ci umi dzynarodowienia i co za tym idzie, celowo ci dzia a  
z nim zwi zanych. 

Przyk ady przytoczone w tabeli 1 zosta y zaczerpni te z uczelni w krajach nordyckich 
i wskazuj  na wspó istnienie w dyskursie umi dzynarodowienia dwóch g ównych grup ar-
gumentów uzasadniaj cych to dzia anie. Bardziej tradycyjne argumenty odnosz  si  do 
kwestii akademickich i spo eczno-kulturowych, podczas gdy argumenty za umi dzynaro-
dowieniem pojawiaj ce si  w kontek cie dyskursu globalizacyjnego maj  pod o e nace-
chowane bardziej argumentami politycznymi i ekonomicznymi.

Tabela 1
Argumenty i powody umi dzynarodowienia w szkolnictwie wy szym

Tradycyjne podej cie akademickie 
i spo eczno-kulturowe

Wspó czesne podej cie motywowane
 politycznie i ekonomicznie

Umi dzynarodowienie le y w gestii indywidualnego 
studenta albo wyk adowcy

Za umi dzynarodowienie jest odpowiedzialna 
uczelnia lub jej jednostka

Umi dzynarodowienie jest procesem oddolnym Umi dzynarodowienie jest procesem odgórnym

Umi dzynarodowienie odnosi si  i prowadzi do 
ró norodno ci

Umi dzynarodowienie odnosi si  do standaryzacji

Umi dzynarodowienie oznacza Þzyczn  interakcj , 
np. mobilno

Umi dzynarodowienie jest uzale nione bardziej od 
interakcji wirtualnej, np. webinar i wykorzystanie 
technologii teleinformatycznych

Umi dzynarodowienie jest procesem nieformalnym 
i ad hoc.

Umi dzynarodowienie jest dzia alno ci  sformalizo-
wan  i zrutynizowan .

ród o: opracowanie w asne na podstawie Stensaker i in. 2008.
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Stosunek do globalizacji i umi dzynarodowienie szkolnictwa wy szego 
w Danii

W Danii w marcu 2006 roku zosta a zawarta umowa mi dzy rz dem i cz onkami Rady 
ds. Globalizacji (Globaliseringsrådet), dotycz ca zobowi zuj cego partnerstwa o wspó -
pracy na rzecz stworzenia strategii wobec globalizacji. Rada ta pracowa a intensywnie 
ju  od kwietnia 2005 roku nad zdeÞniowaniem wyzwa , jakie zjawisko to niesie dla Danii. 
Oprócz tematyki zwi zanej z jej wp ywem na gospodark , najwa niejszymi tematami by o 
podkre lenie wagi szkolnictwa wy szego i bada  naukowych w sprostaniu nowym wyzwa-
niom. Efektem rocznego okresu dzia a  Rady by a opublikowana w kwietniu 2006 roku 
strategia dla Danii w gospodarce wiatowej pt. „Post p, odnowa i bezpiecze stwo” (Rege-
ringen 2006). Zawiera a ona spis najwa niejszych inicjatyw, które nale a oby podj  w celu 
jeszcze lepszego komunikowania si  z innymi krajami i aktywnego udzia u w mi dzyna-
rodowym podziale pracy. Sformu owano cztery g ówne obszary strategii odnosz ce si  
do: kszta cenia na wiatowym poziomie, znacz cych i innowacyjnych bada  naukowych, 
zwi kszenia liczby przedsi biorców zorientowanych na wzrost oraz do przebudowy i od-
nowy gospodarki. Du ska strategia globalizacji spowodowa a te  wyznaczenie strategii 
kierunków polityki wobec szkolnictwa wy szego w latach nast pnych. Postulowano, aby:
– programy kszta cenia na poziomie studiów wy szych ko czy o przynajmniej 50% absol-

wentów szkó  rednich danego rocznika. Instytucje edukacyjne maj  w zwi zku z tym 
podejmowa  kroki zach caj ce uczniów do kontynuowania nauki, oferuj c pomoc Þnan-
sow  lub specjalne kontrakty rozwojowe (tzw. development contracts). Do zwi kszenia 
liczby kandydatów na studia powinny zach ci  nowe, atrakcyjne programy nauczania 
na kierunkach in ynieryjnych, przyrodniczych, technologii komputerowych i informa-
tycznych oraz medycznych. Nale y wzmocni  system doradztwa zawodowego; 

– przeprowadzi  reform  krótko- i rednioterminowych programów kszta cenia na studiach 
wy szych. Wszystkie instytucje zaanga owane w kszta cenie w zakresie tzw. rednioter-
minowych cyklów nauczania winny zorganizowa  si  w kilka wielokierunkowych kole-
giów uniwersyteckich, oferuj cych wysoki poziom naukowy i nowoczesne rodowisko 
kszta cenia. Nale y opracowa  nowe programy kszta cenia koncentruj ce si  na zawo-
dzie i praktyce; 

– kontynuowa  reform  uniwersytetów. Uniwersytety winny otrzyma  fundusze w nast p-
stwie wszechstronnej oceny bie cych wyników i celów dotycz cych jako ci bada , na-
uczania i rozpowszechniania wiedzy; 

– ustanowi  niezale ny podmiot akredytacyjny w celu dokonania oceny programów kszta -
cenia w szko ach wy szych, zgodnie z mi dzynarodowymi standardami. Akredytacja ma 
by  warunkiem do otrzymania Þnansowania ze rodków publicznych;

– wszyscy m odzi ludzie ko czyli program kszta cenia daj cy globaln  perspektyw . Wi -
cej studentów powinno odbywa  cz  studiów za granic . Jednocze nie nale y zwi k-
szy  atrakcyjno  i mo liwo ci korzystania z uczelni du skich m odym, wysoko wykwa-
liÞkowanym zagranicznym studentom i nauczycielom akademickim;

– jeszcze bardziej upowszechni  i wzmocni  kszta cenie ustawiczne (por. Regeringen 
2006).

Wynikaj c  z debat globalizacyjnych podstaw  strategii zmierzaj cej do umi dzynaro-
dowienia du skiego szkolnictwa wy szego i jego instytucji by o przekonanie decydentów 
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o konieczno ci zapewnienia sobie przez du skie uczelnie udzia u w rosn cym wiatowym 
rynku szkolnictwa wy szego. Stwierdzano m.in., e o ile na gruncie krajowym trzeba si  
troszczy  o stwarzanie popytu na wykszta cenie uniwersyteckie, to na rynku mi dzynaro-
dowym popytu nie trzeba stwarza , lecz go zaspokaja  (Due 2009, s. 72). Konsekwencj  
takiego podej cia sta o si  w ostatnich latach prawie mechaniczne umi dzynarodowienie 
wi kszo ci kierunków studiów w Danii, co przejawia si  przede wszystkim znacznym roz-
szerzeniem oferty studiów w j zyku angielskim oraz intensywne rekrutowanie wyk adow-
ców z zagranicy. W dalszej konsekwencji przejawem umi dzynarodowienia jest reklamo-
wanie us ug du skiego szkolnictwa wy szego za granic  oraz stwarzanie mechanizmów 
publikowania wi kszo ci bada  naukowych w j zyku angielskim, w tym w mi dzynarodo-
wych wydawnictwach. 

Jak zauwa aj  zas u eni du scy pracownicy naukowi starszego pokolenia, strategia 
totalnego umi dzynarodowienia mo e mie  nie do ko ca pozytywne konsekwencje dla 
zarz dzania du skimi instytucjami szkolnictwa wy szego w przysz o ci. W szczególno ci 
problematyczne mo e si  sta  utrzymanie du skiej specyÞki horyzontalnego zarz dzania 
w sektorze publicznym w sytuacji, gdy standardy zarz dzania przyniesione i akceptowane 
przez zatrudnianych w tych instytucjach zagranicznych pracowników naukowych oka  si  
bardziej wydajne w umi dzynarodowionym rodowisku i b d  bardziej przystaj ce do two-
rzenia wiedzy i innowacji na wiatowym poziomie (Fejerskov, Kringelbach 2009, s. 104–105).

Stosunek do globalizacji i umi dzynarodowienie szkolnictwa wy szego 
w Finlandii

Na zlecenie premiera Mattiego Vanhanena w styczniu 2004 roku rozpocz to prace nad 
raportem dotycz cym pozycji Finlandii w wiecie. Za cel postawiono odpowied  na py-
tanie, jak Þ ska struktura gospodarki i rynku pracy mo e sobie poradzi  z wyzwaniami 
globalnej gospodarki. Pod koniec 2004 roku opublikowano pod znamiennym tytu em do-
kument ko cowy Kompetencja, otwarto  i odnawialno  Finlandii, który sta  si  wyznacz-
nikiem strategii polityki Þ skiej w kolejnych latach (Prime Minister’s OfÞce 2004, s. 29). 
Niew tpliwie na uwag  zas uguje fakt, e a  24 strony licz cego w sumie 150 stron raportu 
po wi cono edukacji, w tym przede wszystkim kwestii jako ci i wypracowaniu zach t i od-
powiednich motywacji do zmiany w tym sektorze (Prime Minister’s OfÞce 2004, s. 22–46).

W dziedzinie szkolnictwa wy szego dostrze ono, e „uniwersytety nie s  w stanie we 
wszystkich wymiarach kszta ci  konkurencyjnych jako ciowo najlepszych specjalistów” 
oraz e „w szczególno ci w dziedzinach technicznych Finlandia nie dorównuje konkuren-
cji mi dzynarodowej” (Prime Minister’s OfÞce 2004, s. 22). Dodatkowo stwierdzono, e ze 
wzgl du na fragmentacj  systemu edukacji Finlandia nie wykorzystuje w pe ni posiada-
nych zasobów, a do tego w szkolnictwie wy szym zaniedbuje si  stosowanie systemu za-
ch t i doradztwa, które pozwala yby na dobranie optymalnej cie ki edukacyjnej i szybkie 
ko czenie procesu kszta cenia. 

Proponowanymi rodkami naprawczymi dla uniwersytetów mia o si  sta  nabywanie 
przez nie cech i uprawnie  centrów doskona o ci oraz czenie instytucji szkolnictwa wy -
szego w wi ksze jednostki. Dotychczasowy system z 20 uniwersytetami, 6 konsorcjami 
uniwersyteckimi i 29 politechnikami, jakkolwiek zapewniaj cy dost pno  szkolnictwa 
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wy szego na terenie ca ego kraju, zosta  uznany za zbyt rozbudowany i marnuj cy prze-
znaczane na niego rodki. Symptomatycznym stwierdzeniem zawartym w raporcie by a 
uwaga, e „ma y kraj mo e osi gn  szczyty jedynie w kilku dziedzinach badawczych”, 
tak wi c postulowano zmiany w Þnansowaniu i podziale zada  badawczych i specjalizacji 
mi dzy szko ami wy szymi (Prime Minister’s OfÞce 2004, s. 29). 

Sposobem zapewnienia doskona o ci w wybranych dziedzinach, a jednocze nie im-
pulsem do zmiany w ca ym systemie szkolnictwa, mia o by  promowanie mi dzynarodo-
wych klastrów kompetencji i za ich pomoc  stworzenie konkurencyjnych na arenie mi -
dzynarodowej uniwersytetów. Za najbardziej skuteczny sposób na wymuszenie zmiany 
uznano jeszcze powszechniejsze stosowanie zasad Þnansowania wspieraj cego konku-
rencyjne programy i projekty, które przyczyniaj  si  do budowania silnego proÞlu nauko-
wego i promowania programu centrów doskona o ci. Postulowano równie  przyznanie 
uniwersytetom wi kszej autonomii Þnansowej w zale no ci od stopnia zaawansowania we 
wcielaniu w ycie zalece  raportu. W ca ej zmianie szczególn  rol  przewidziano dla poli-
technik, które mia y si  sta  przeka nikami informacji i technologii dla spo ecze stwa, przy 
jednoczesnym umi dzynarodowieniu ich dzia alno ci i oferty edukacyjnej (Prime Minister’s 
OfÞce 2004). 

W nast pnych latach raport rz dowy na temat Finlandii w globalnej gospodarce zo-
sta  dodatkowo doprecyzowany stworzeniem narodowej strategii na rzecz powstania spo-
ecze stwa wiedzy (Prime Minister’s OfÞce 2006). Zak ada a ona zwi kszenie wysi ków 
w celu stawania si  w jeszcze wi kszym stopniu spo ecze stwem informacyjnym, przy 
czym globalna gospodarka i globalizacja jako proces stanowi y naturalne ramy referencyj-
ne strategii. 

Praktycznym prze o eniem strategii na konkretne instrumenty s u ce radzeniu sobie 
z presj  globalizacyjn  sta y si  opublikowane przez Þ skie Ministerstwo Edukacji i Kul-
tury w roku 2009 plany umi dzynarodowienia szkolnictwa wy szego w Finlandii na lata 
2009–2015. Ju  we wst pie tego dokumentu mo na przeczyta , e w obliczu uwarunko-
wa  stworzonych przez globalizacj  Finlandia musi zapewni  rozwój narodowego poten-
cja u przez wspó prac  mi dzynarodow  w dziedzinie edukacji na poziomie akademickim. 
Celem jest poprawienie atrakcyjno ci Finlandii jako miejsca lokowania inwestycji, przyci -
gania wysoko wykwaliÞkowanej technicznie kadry pracowników i ekspertów (Ministry of 
Education 2009, s. 4–5). Oprócz wpisywania si  w ogólny dyskurs globalizacyjny, plany 
z roku 2009 by y w du ej mierze rezultatem dzia a  podj tych ju  w roku 2001, kiedy to Mi-
nisterstwo Edukacji opublikowa o raport grupy roboczej dotycz cy podniesienia poziomu 
umi dzynarodowienia szkolnictwa Þ skiego w coraz bardziej globalnym rodowisku. Ju  
wówczas zak adano znaczny wzrost liczby studentów z zagranicy, umi dzynarodowienie 
programów nauczania i podniesienie mobilno ci studentów Þ skich (OPM 2001). W tym 
te  duchu, za jak najbardziej „naturaln ” kolejno  rzeczy uznano w nast pnych latach im-
plementacj  procesu bolo skiego. Potraktowano go instrumentalnie, jako narz dzie racjo-
nalizuj ce umasowione Þ skie szkolnictwo wy sze, które w pierwszej dekadzie XXI wieku 
uznano za „zbytnio zdywersyÞkowane” regionalnie i funkcjonalnie (Ahola 2005). 
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Stosunek do globalizacji i umi dzynarodowienie szkolnictwa wy szego 
w Islandii

Je liby wierzy  tylko informacjom o stosunku Islandii do globalizacji zawartych w prze-
mówieniu premiera Islandii Halldóra Ásgrímssona w roku 2006, mo na by odnie  wra-
enie, e globalizacja jest ród em znacznego sukcesu gospodarczego tego ma ego kra-

ju (Ásgrímsson 2006). I rzeczywi cie, ogromne inwestycje bezpo rednie, podwojona od 
2003 roku warto  indeksów gie dy w Rejkiawiku i du e rodki wp ywaj ce na fundusze 
oszcz dno ciowe i lokaty oferowane przez banki islandzkie zdawa y si  potwierdza  tez , 
e w wiecie globalnym nawet ma y kraj o otwartej gospodarce mo e odnie  ogromny 

sukces i przeku  go w trwa y wzrost gospodarczy. Jednak na jesieni 2008 roku kryzys 
wyp acalno ci funduszu Ice Save i nast puj cy po nim kryzys Þnansowy zachwia  ca  
gospodark  Islandii, pokazuj c ciemn  stron  procesu globalizacji dla gospodarek naro-
dowych ma ych krajów (Carey 2009). Nast puj ce równie  w konsekwencji kryzysu Þnan-
sowego radykalne zmiany na islandzkiej scenie politycznej sta y si  dalszym dowodem na 
nieprzewidywalno  i ogromn  moc sprawcz  globalnych si  rynkowych2. 

Pomimo spowodowanego kryzysem Þnansowym oczywistego i bardzo krytycznego 
os du wp ywu globalizacji na gospodark  Islandii, w odniesieniu do szkolnictwa wy sze-
go umi dzynarodowienie jest w dalszym ci gu postrzegane jako strategiczna szansa na 
przetrwanie i rozwój tego sektora (OECD 2009). Zalecenia ekspertów zagranicznych w tej 
kwestii s  o tyle wa ne, e dyktowana przez kryzys Þnansowy konieczno  szybkiej re-
strukturyzacji wydatków w sektorze publicznym spowodowa a przewa nie ograniczenie 
wysoko ci imponuj cych w poprzednich latach nak adów na ca y system edukacji w Islan-
dii3. Jedynie otwarte na wiat szkolnictwo wy sze zosta o ochronione przed radykalnymi 
ci ciami oszcz dno ciowymi, co wi za o si  z podpisanymi w poprzednich latach kilkulet-
nimi kontraktami rozwojowymi mi dzy Ministerstwem Edukacji i uczelniami4.

Stosunek do globalizacji i umi dzynarodowienie szkolnictwa wy szego 
w Norwegii

Poszukiwanie w Norwegii zinstytucjonalizowanej oraz integruj cej szerokie kr gi po-
lityczne i gospodarcze inicjatywy w postaci rady ds. globalizacji musi si  sko czy  nie-
powodzeniem. Spowodowane jest to faktem, e o norweskim podej ciu do wyzwa  
globalizacji dyskutowano ju  w roku 2002 na forum parlamentu, przez co stopniowo i sto-
sunkowo wcze nie wprowadzono do dyskursu publicznego globalizacj  pojmowan  jako 

2  Od 1 lutego 2009 roku rz dy na Islandii obj a socjaldemokratyczno-lewicowo-zielona koalicja pod przewodnictwem 
Jóhanny Sigurðardóttir, prze amuj c w ten sposób trwaj c  przez ponad pó  wieku dominacj  koalicji partii narodowo-kon-
serwatywnych w polityce islandzkiej. W maju 2013 roku po przegranych wyborach ust pi a ona miejsca Sigmundurowi 
Davíðowi Gunnlaugssonowi z liberalno-agrarnej Partii Post pu.

3  W latach 2000–2005 nak ady publiczne na ca y system edukacji wzros y w Islandii o ok. 38% przy redniej dla wszyst-
kich krajów OECD w tym okresie wynosz cej 19%.

4  Pomimo kryzysu, niez omn  wiar  w dotrzymanie zawartych w poprzednich latach kontraktów, które zawiera y ju  
dzia ania restrukturyzacyjne po stronie uniwersytetów, wyrazi  Ingjaldur Hannibalsson, profesor i dziekan Szko y Biznesu 
Uniwersytetu Islandii, w wywiadzie przeprowadzonym przeze mnie 11 maja 2009 roku. Tak te  rzeczywi cie si  sta o.
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palet  mo liwo ci do wykorzystania na potrzeby norweskiej gospodarki i spo ecze stwa 
(St. meld. nr 19… 2002–2003). Nie bez znaczenia dla przebiegu debaty globalizacyjnej 
w Norwegii pozostawa  z pewno ci  fakt, e dzi ki w asnym zasobom ropy naftowej i gazu 
gospodarka norweska by a w komfortowym po o eniu w stosunku do swych pó nocno-
europejskich s siadów i mia a zdolno  znacznego amortyzowania zjawisk kryzysowych 
w gospodarce globalnej. W przedstawionym w 2002 roku na forum Stortingu raporcie wy-
ra nie wskazywano kierunek post powania wobec zjawiska globalizacji. Raport czy  cel 
g ówny, jakim by o stawanie si  Norwegii wiod cym „narodem wiedzy”, ze strategi  wyko-
rzystania na potrzeb  realizacji tego celu dobrze dzia aj cego systemu kszta cenia i bada  
naukowych, przyk adaniem wagi do rozwoju kapita u ludzkiego oraz podniesieniem pozio-
mu umi dzynarodowienia (St. meld. nr 19… 2002–2003, s. 68–73). 

Pod koniec roku 2006, niejako próbuj c na ladowa  dzia ania d ce do koordynacji 
polityki w kwestii globalizacji w krajach o ciennych, w adze G ównej Organizacji Gospo-
darczej wystosowa y zaproszenie do dialogu na temat zagwarantowania Norwegii zwyci -
skiej pozycji w erze globalnej (NHO 2006). Zalecano m.in. utworzenie na wzór du ski Rady 
ds. Globalizacji, która zagwarantowa aby, e politycy b d  bardziej zdawa  sobie spraw  
ze znaczenia globalizacji dla Norwegii. Rada ta mia a pozwoli  rz dowi dzia a  w sposób 
„skoordynowany, ofensywny i z wyprzedzeniem” (NHO 2006, s. 17). Postulowano dokona-
nie po czenia kilku ministerstw w jedno, o szerokich kompetencjach Ministerstwo Gospo-
darki albo Ministerstwo Polityki Konkurencyjno ci, proponowano wprowadzenie bud etów 
wieloletnich z wyra nym rozró nieniem mi dzy inwestycjami i konsumpcj  oraz zalecano 
wprowadzenie benchmarkingu jako centralnego instrumentu s u cego ci g emu monito-
rowaniu i porównywaniu rozwoju Norwegii z innymi krajami (NHO 2006, s. 23).

Ju  wcze niej jednak rz d norweski metod  ma ych kroków sformu owa  norwesk  
polityk  w kwestii globalizacji znacznie szerzej, ni  wynika oby to tylko z interesów go-
spodarczych. W Norwegii nie powo ano w ko cu adnej specjalnej rady ds. globalizacji, 
opracowywano natomiast na zlecenie poszczególnych ministerstw z du  cz stotliwo ci  
zró nicowane tematycznie raporty eksperckie, które stanowi y podstaw  debat parlamen-
tarnych i debaty publicznej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyda o raporty o norwe-
skiej polityce pomocy mi dzynarodowej w nowej rzeczywisto ci globalnej (St. meld. nr 
13… 2008–2009), o odpowiedzialno ci spo ecznej biznesu w gospodarce globalnej (St. 
meld. nr 10… 2008–2009), o norweskiej polityce zapobiegania katastrofom humanitarnym 
(St. meld. nr 9… 2007–2008) oraz o obszarach zainteresowa , zakresie odpowiedzialno ci 
i mo liwo ciach dzia ania norweskiej polityki zagranicznej (St. meld. nr 15… 2008–2009). 
Ministerstwo Finansów przedstawi o raport na temat perspektyw gospodarczych (St. meld. 
nr 9… 2008–2009), Ministerstwo Obrony propozycj  raportu o ochronie norweskiego bez-
piecze stwa, interesów i warto ci (St. prp. nr 48… 2007–2008), Ministerstwo Pracy i Spój-
no ci Spo ecznej raport o imigracji zarobkowej (St. meld. nr 18… 2007–2008), Ministerstwo 
Gospodarki i Handlu raport o innowacyjnej gospodarce Norwegii (St. meld. nr 7… 2008–
2009) oraz Ministerstwo rodowiska raport o norweskiej polityce klimatycznej (St. meld. nr 
34… 2006–2007). Jednocze nie rz d norweski zamówi  prawie 200 ekspertyz i opracowa  
u osób mieszkaj cych w Norwegii i za jej granicami na temat wyzwa  i kwestii stoj cych 
przed Norwegi  w nadchodz cym czasie. Osoby te zosta y poproszone w ramach swych 
kompetencji o odpowied  na prosto postawione pytanie: „Zglobalizowana Norwegio – co 
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dalej?”, co zaowocowa o praktycznymi i innowacyjnymi wskazówkami fachowców z ró -
nych dziedzin na temat polityki norweskiej w przysz o ci (Utenriksdepartementet 2009).

Umi dzynarodowienie szkolnictwa w Norwegii za pomoc  reformy jako ciowej

Autorzy niedawno przeprowadzonych bada  dotycz cych norweskiego szkolnictwa 
wy szego i bada  naukowych przedstawiaj  ró ne czynniki nap dzaj ce globalizacj  jako 
nieroz cznie sprz one z ca ym procesem zmiany spo ecznej i w konsekwencji zwi zane 
z zachowaniami instytucji w sektorze publicznym. W ród czynników tych wymienia si  po-
st puj ce zmiany technologiczne, zmiany ekonomiczne, zmiany polityczno-instytucjonal-
ne i wreszcie zmiany kulturowe (Gornitzka 2008, s. 5–6). Wszystkie one prowadz  do coraz 
powszechniejszej identyÞkacji dzia a  pracowników nauki i samych uczelni w kontek cie 
spo eczno ci globalnej, podczas gdy coraz mniejsz  wag  przywi zuje si  do znaczenia 
to samo ci lokalnej i narodowej. 

W dyskurs globalizacyjny wpisywa  si  bezpo rednio raport przygotowany przez Mi-
nisterstwo Nauki, a odnosz cy si  w ca o ci do edukacji i szkolnictwa wy szego w kon-
tek cie ich umi dzynarodowienia (St. meld. nr 14… 2008–2009). Motywem przewodnim 
raportu by o przekonanie o konieczno ci uczynienia norweskich szkó  wy szych bardziej 
atrakcyjnymi dla zagranicznych studentów i instytucji akademickich, zalecano równie  mo-
tywowanie norweskich studentów do podejmowania studiów na najlepszych jako ciowo 
uczelniach zagranicznych. Za cel dzia a  podnosz cych poziom umi dzynarodowienia 
obrano jednocze nie uczynienie norweskich uniwersytetów i szkó  wy szych najbardziej 
atrakcyjnymi pod wzgl dem jako ci, wspó pracy ze rodowiskiem spo ecznym i bizneso-
wym, cho  poza ogólnymi sformu owaniami brak by o w raporcie szczegó owych dzia a  
na rzecz uczynienia z bardziej umi dzynarodowionego szkolnictwa wy szego czynnika 
sprzyjaj cego rozwojowi Norwegii jako spo ecze stwa opartego na wiedzy. Jedynie w kon-
tek cie wspó pracy nad strategi  dla regionów pó nocnej Norwegii wyra nie podnoszona 
by a sprawcza funkcja takich instytucji, jak Uniwersytet Arktyczny lub programy wspó pra-
cy z Rosj  w kontek cie strategicznego podniesienia jako ci ycia i rozwoju gospodarcze-
go tej cz ci kraju (St. meld. nr 14… 2008–2009, s. 21–22).

Jednak najwi ksze i wr cz strategiczne znaczenie dla procesu umi dzynarodowienia 
szkolnictwa wy szego w Norwegii mia a wdro ona na prze omie roku 2002/2003 tzw. re-
forma jako ciowa (Kvalitetsreformen), której jednym z wyra nie zarysowanych celów by o 
szybkie dopasowanie uczelni i ca ego systemu do mi dzynarodowych standardów. Od-
wo anie si  do jako ci w nazwie pakietu reform wskazywa o cel strategiczny dla tej poli-
tycznie inspirowanej reformy ca ego sektora szkolnictwa wy szego i bada  naukowych. 
Jak podkre lali niektórzy badacze, reforma ta wciela a w ycie wizj  „zast pienia g ów-
nych narodowych cech charakterystycznych dla norweskiego szkolnictwa wy szego przez 
mi dzynarodowe standardy i regulacje” (Tjomsland 2004: 8). Wprowadzenie reformy by o 
bezpo rednim rezultatem my lenia w kategoriach wyzwa  globalizacyjnych, z którymi 
postanowiono aktywnie si  zmierzy , a szkolnictwo wy sze zacz to wykorzystywa  jako 
jeden z najskuteczniejszych instrumentów tego procesu. Reforma jako ciowa wzmocni a 
tradycj  wysy ania studentów i wyk adowców za granic  oraz przyjmowania znacznej licz-
by studentów z zagranicy na organizowane przez uniwersytety norweskie kursy w j zyku 
angielskim. Dodatkowo powi zano poziom Þnansowania uczelni z mi dzynarodow  mo-
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bilno ci  studentów. Uczelnie otrzyma y te  wi cej swobody w kszta towaniu polityki ka-
drowej, polegaj cej na zatrudnianiu wyk adowców z zagranicy na uczelniach norweskich 
(Frølich 2008). 

Reforma jako ciowa mia a za zadanie nie tylko radykalnie umi dzynarodowi  norwe-
skie szkolnictwo wy sze. Owszem, potrzeba dzia a  reformatorskich podj tych przez rz d 
wynika a z ch ci dopasowania si  do zapisów deklaracji bolo skiej w kwestii wprowadze-
nia mi dzynarodowych standardów edukacyjnych, co argumentowano rosn c  konkuren-
cj  na mi dzynarodowym rynku edukacyjnym. Edukacja jest produktem na rynku mi -
dzynarodowym i konkurencja pomi dzy ró nymi krajami b dzie zale a a od mo liwo ci 
porównywania tego produktu. Jednak nie mniej wa nym powodem zmian jako ciowych 
by y problemy z Þnansowaniem systemu szkolnictwa wy szego, w którym liczba studen-
tów wzros a z 50 tys. w 1971 roku do 200 tys. w 2001 roku. Z liczb  t  bud et narodowy 
Norwegii coraz gorzej sobie radzi . Na dodatek uczelnie równie  nie radzi y sobie z rosn -
c  ci gle liczb  studentów, którzy cz sto studiowali d u ej ni  zak adano, a ich ko cowe 
wyniki i kompetencje nie by y wystarczaj co satysfakcjonuj ce ani dla potrzeb gospodarki 
narodowej, ani te  dla samych studentów. 

Wprowadzona w 2002 roku reforma pos ugiwa a si  symbolik  jako ci jak wytrychem 
do wymuszenia wszechstronnych zmian przystosowuj cych norweskie szkolnictwo wy -
sze do wyzwa  globalnych w XXI wieku. Cho  umi dzynarodowienie szkolnictwa wy sze-
go nie by o strategi  najbardziej eksponowan  przy okazji reformy, atwo mo na zauwa y  
du  zbie no  jej rozwi za  z wieloma postulatami procesu bolo skiego, które zmierza y 
do nadania europejskiej przestrzeni edukacji i bada  bardziej transnarodowego i mi dzy-
narodowego charakteru. 

Stosunek do globalizacji i umi dzynarodowienie szkolnictwa wy szego 
w Szwecji

Dla Szwecji charakterystyczne jest postrzeganie zjawisk globalizacyjnych jako proce-
sów ci g ych, z d ug  tradycj , zapocz tkowan  ju  w XIX wieku. Wed ug tej perspekty-
wy mamy obecnie do czynienia z trzecim etapem globalizacji, który nast puje po etapie 
pierwszym z ko ca XIX wieku, oraz drugim, po drugiej wojnie wiatowej (Kubka 2009, 
s. 249–250). Warto zwróci  uwag  na fakt postrzegania poprzednich etapów jako tych, 
w ramach których Szwecja szybko nadrobi a swe zapó nienie cywilizacyjne i awansowa-
a gospodarczo do ligi najbogatszych spo ecze stw Europy. Wykorzystane w przesz o ci 
mo liwo ci rozwojowe i odczuwalny post p gospodarczo-spo eczny uto samiany z po-
przednimi etapami globalizacji sprawiaj , e w Szwecji panuje przekonanie o zdolno ci 
spo ecze stwa do systemowej przebudowy i adaptacji do nowych warunków, mimo i  in-
spirowane globalizacj  dzisiejsze trendy rozwojowe s  mniej przewidywalne ni  dawniej. 
Jak zauwa a Andrzej Kubka, podstaw  szwedzkiego przekonania o umiej tno ci radzenia 
sobie z obecn  fal  globalizacji jest uznawanie konieczno ci zachowania podmiotowo ci 
pa stwa narodowego w polityce, na której to podstawie tworzona jest szwedzka strategia 
globalizacyjna (Kubka 2009, s. 252).

Aktywniejsza polityka w odniesieniu do globalizacji jest formu owana w Szwecji od 
grudnia 2006 roku, kiedy to rz d powo a  Rad  ds. Globalizacji (Globaliseringsrådet), 
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w sk ad której oprócz ministra edukacji, ministra spraw zagranicznych i ministra gospo-
darki wesz o jeszcze 19 przedstawicieli przemys u, szefowie wielkich koncernów, naukow-
cy, rektorzy wy szych uczelni i szef centralnej organizacji zwi zków zawodowych. Sze-
rokie spo eczne zaplecze rady i wysoka ranga polityczna pozwoli y jej dzia a  zgodnie 
z mandatem wykraczaj cym poza pozycje charakterystyczne dla polityki partyjnej i par-
tykularnych interesów grup spo ecznych. W pracy Rady podj to cztery szeroko deÞnio-
wane obszary dotycz ce: a) Szwecji jako spo ecze stwa wiedzy, b) odnowy gospodarki 
przez budowanie jej zdolno ci dostosowawczych do globalnej konkurencji, c) elastycz-
no ci rynku pracy i przystosowania do konkurencji, d) ewolucji systemów zabezpiecze  
spo ecznych i systemu Þskalnego. Przedstawiony w 2009 roku raport ko cowy z dzia a  
Rady przypada  na czas coraz wyra niejszych symptomów kryzysu gospodarczego w Eu-
ropie i na wiecie i mo e dlatego ukaza  si  pod znamiennym tytu em Daleko od kryzysu, 
w podtytule nawi zuj c do Szwecji osi gaj cej sukcesy w nowej gospodarce globalnej 
(Globaliseringsrådet 2009). 

Umi dzynarodowienie szkolnictwa w Szwecji

We wspomnianym powy ej raporcie ko cowym Rady ds. Globalizacji uwag  czy-
telnika zwraca umieszczenie prawie na pocz tku pracy rozdzia u o Szwecji jako kraju 
opartym na wiedzy. Z tej deklaracji wywiedziona jest postulowana konieczno  zwróce-
nia jeszcze wi kszej uwagi na edukacj  ustawiczn , usprawnienie i podniesienie wydaj-
no ci systemu kszta cenia oraz konieczno  bardzo wczesnej nauki j zyków obcych. 
W lad za wydajnym systemem kszta cenia musi pój  sprawny sektor badawczy oraz 
kompetentni nauczyciele (Globaliseringsrådet 2009, s. 31–45). O ile bardziej powszechna 
i wcze niejsza nauka j zyków obcych ma da  szerok  baz  do wszelkich inicjatyw pod-
nosz cych poziom umi dzynarodowienia, o tyle na szkolnictwie wy szym spoczywa od-
powiedzialno  za wykorzystanie przez Szwecj  trzeciej fali globalizacji w ostatnich latach 
docieraj cej do tego kraju.

Ju  wcze niej jednak dobry przyk ad radzenia sobie z instytucjonalnymi rozwi za-
niami kwestii umi dzynarodowienia dawa y najstarsze instytucje akademickie w Szwecji 
– Uniwersytet w Uppsali i Uniwersytet w Lund. Uniwersytet w Uppsali zosta  w raporcie 
z 2005 roku wymieniony przez Szwedzk  Agencj  Szkolnictwa Wy szego jako najlepiej 
umi dzynarodowiona szwedzka uczelnia, co przejawia o si  m.in. wytyczeniem planu 
dzia ania na rzecz umi dzynarodowienia, który zosta  oparty na ju  istniej cych struktu-
rach i sprz onego z ca o ciow  strategi  dzia ania uczelni. Dzia ania na poziomie admi-
nistracji centralnej przek ada y si  na dzia ania w najni szych hierarchicznie jednostkach 
uczelni, a oprócz du ej liczby studentów wyje d aj cych na wymian  zagraniczn , uczel-
nia oferowa a równie  du  ilo  kursów w j zyku angielskim i aktywny program przyj-
mowania studentów zagranicznych w ramach programu Internationalisation at Home 
(Högskoleverket 2005, s. 71). 

Pod aj c za zalecanymi przez Agencj  dzia aniami, na uniwersytecie w Lund pod 
koniec roku 2007 przyj to strategi  umi dzynarodowienia na lata 2008–2011, dzia aj c 
w przekonaniu, e pozwoli to tej uczelni sta  si  jednym z wiod cych uniwersytetów w Eu-
ropie. Podkre lano równie , e umi dzynarodowienie nie jest celem samym w sobie, lecz 
narz dziem podnoszenia jako ci. Oznacza o to równie  nadanie mi dzynarodowego cha-
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rakteru wszystkim strukturom i dzia alno ci ca ego uniwersytetu, a nie jedynie powi ksza-
nie oferty akademickiej w j zyku angielskim dla studentów z zagranicy. Przy okazji przyj ty 
te  zosta  do realizacji projekt podniesienia jako ci zarz dzania instytucjonalnego dla ca ej 
administracji uczelni (Lunds Universitet 2007). 

Jakkolwiek strategie umi dzynarodowienia nie we wszystkich szwedzkich uczelniach s  
tak modelowe, jak w Uppsali czy w Lund, a jak zauwa aj  Svensson i Wihlborg (2010), w nie-
których uczelniach bywaj  wr cz dzia aniami pozornymi, które kiepsko przek adaj  si  na 
reform  programów nauczania i nale a oby je za t  powierzchowno  mocno krytykowa , 
umi dzynarodowienie zakorzeni o si  jako funkcjonalny mit w polityce publicznej i sta o si  
niepodwa alnym standardem w dzia alno ci sektora szkolnictwa wy szego tego kraju.

Podsumowanie

W dzia aniu instytucji szkolnictwa wy szego w krajach nordyckich bardzo wa nym ele-
mentem, zarówno w wymiarze formalnym, jak i praktycznym, jest umi dzynarodowienie. 
Du  wag  przywi zywan  do tego zjawiska mo na wyja ni  jego warto ci  symboliczn  
i kojarzenie go z „naturalnymi”, pozytywnymi i po danymi cechami ycia akademickiego 
i funkcjonowania instytucji w sektorze szkolnictwa wy szego. W dyskursie zmiany organi-
zacyjnej dokonywanej w sektorze szkolnictwa wy szego umi dzynarodowienie stawiane 
jest w jednym rz dzie z globalizacj  i europeizacj  i jako takie staje si  poj ciem u ywa-
nym do wyt umaczenia dokonuj cych si  w szko ach wy szych wielu innych zmian insty-
tucjonalnych. Dzieje si  tak, mimo i  cz sto istnieje spora rozbie no  mi dzy zmianami 
organizacyjnymi wynikaj cymi z wcielania w ycie ustawodawstwa, którego powstaniu to-
warzyszy o silne poczucie narodowego charakteru instytucji sektora publicznego, a zmia-
nami wynikaj cymi z paradygmatu umi dzynarodowienia, który cz sto jest zapo yczony 
ze wspólnot epistemicznych, operuj cych na poziomie transnarodowym. 

Jak wykaza y badania poszczególnych uczelni w krajach nordyckich, geograÞa, historia, 
rozmiar, tradycja i proÞl instytucji akademickich wywieraj  znaczny wp yw na realizowanie 
postulatu umi dzynarodowienia. Ma to szczególnie znaczenie w przypadku uniwersytetów 
i szkó  wy szych bardziej zwi zanych ze rodowiskiem regionalnym i lokalnym (Stensaker 
i in. 2008, s. 10). W ka dym razie, co wyra nie pokazuj  badania Nicoline Frølich dotycz -
ce uniwersytetów norweskich, umi dzynarodowienie wprowadzano przez oddzia ywanie 
zewn trznych czynników administracyjnych i rozwi za  prawnych na uczelnie. Za pomoc  
zach t Þnansowych i kontraktów rozwojowych zawieranych mi dzy uczelniami a minister-
stwem uczyniono umi dzynarodowienie oczywist  formu  dzia ania uczelni (Frølich 2008, 
s. 116). Jak si  okaza o, jako mit funkcjonalny umi dzynarodowienie nadaje si  doskonale 
do zarz dzania po dan  zmian  w ca ym sektorze szkolnictwa wy szego.
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