Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Instytut Nauk Politycznych (powstał w 1996 r. z przekształcenia Katedry Nauk
Społecznych, jest częścią składową Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego) UKW uznaje, że internacjonalizacja badań i procesu
dydaktycznego jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed polskim szkolnictwem wyższym. Proces umiędzynarodowienia Instytutu odbywa się zarówno poprzez działania na rzecz przyciągnięcia do Polski studentów
zagranicznych, jak i uczestnictwo polskich naukowców w międzynarodowych programach edukacyjnych i badawczych. Instytut prowadzi współpracę
z ośrodkami zagranicznymi w wymiarze naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym, co odbywa się zarówno formalnie na podstawie umów dwustronnych, jak i nieformalnie w ramach indywidualnych działań pracowników naukowych. Pracownicy INP biorą udział w konferencjach międzynarodowych
jako ich uczestnicy i organizatorzy oraz członkowie komitetów naukowych.
Są także członkami rad naukowych i programowych międzynarodowych
czasopism naukowych, zaś sam Instytut, wydając czasopismo naukowe pt.
„Świat Idei i Polityki”, również podejmuje współpracę z badaczami zagranicznymi, zapraszając ich do udziału w radzie programowej i recenzowania
publikacji.
Współpraca międzynarodowa Instytutu Nauk Politycznych odbywa się
na podstawie umów międzynarodowych o wzajemnej współpracy, w tym
współpracy naukowej i dydaktycznej, podejmowaniu wspólnych tematów badań naukowych i powoływaniu mieszanych zespołów badawczych, publikowaniu wyników badań w wydawnictwach konferencyjnych i periodykach partnerskich uczelni, a także wymiany doświadczeń w dziedzinie teoretycznego,
specjalistycznego i metodycznego kształcenia młodzieży. Takie umowy zostały
podpisane we wrześniu 2004 r. z Międzynarodowym Uniwersytetem w Moskwie, Filia w Kaliningradzie, a w lutym 2009 r. z Katedrą Politologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Bohdana Chmielnickiego w Czerkasach. Ponadto
w marcu 2016 r. podpisano list intencyjny w sprawie współpracy naukowej,
wymiany studentów i organizacji konferencji z Wydziałem Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu w Azji Centralnej (Kirgistan), a w kwietniu tego samego roku podobny list intencyjny z Wydziałem Humanistycznym Rosyjskiego
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Państwowego Uniwersytetu Społecznego w Moskwie. Instytut współpracuje
także z następującymi ośrodkami akademickimi na terenie Europy w ramach
programu Erasmus oraz umów dwustronnych: Universidad de Granada (Hiszpania), Universidad de La Laguna (Hiszpania), Uniwersytet Konstantyna
Filozofa w Nitrze (Słowacja), Muğla Sitki Kocman Universitesi (Turcja), Kadir
Has University w Istambule (Turcja), Universität Regensburg w Ratyzbonie
(Niemcy), Uniwersytet w Getyndze (Niemcy), NLA Hogskolen w Bergen (Norwegia), Lillehammer University College (Norwegia) i Universidade de Aveiro
(Portugalia).
Współpraca indywidualna pracowników Instytutu Nauk Politycznych odbywa się w formie prowadzenia wspólnych badań z naukowcami zagranicznymi, udziału w zespołach eksperckich oraz komitetach redakcyjnych, a także
członkostwa w organizacjach międzynarodowych. Wspólne badania prowadzone są z uczonymi z uniwersytetów w Bańskiej Bystrzycy i Karlsruhe oraz
z Europejską Akademią EALIZ (Europäische Akademie für Lebensforschung,
Integration und Zivilgesellschaft für Lebensforschung, Integration und Zivilgesellschaft) w Wiedniu. Ponadto pracownicy INP biorą udział w zespołach
eksperckich – w charakterze eksperta i konsultanta oddziału dla organizacji ICLEI (The International Council for Local Environmental Initiatives) z siedzibą
w Toronto oraz członka zespołu Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji
Europejskiej w Polsce. Mamy także przedstawicieli w komitetach redakcyjnych
takich czasopism, jak „Problemy Ekorozwoju” (wydawanego przez Europejską
Akademię Nauki i Sztuki w Salzburgu), „Человеческий капитал” (wydawanego przez Rosyjski Społeczny Uniwersytet Państwowy RGSU w Moskwie)
czy „Transformacje” (wydawanego przez Akademię Leona Koźmińskiego).
Pracownicy Instytutu są także członkami IPSA (International Political Science
Association).
Istotnym wymiarem internacjonalizacji jest udział pracowników Instytutu Nauk Politycznych w zagranicznych i międzynarodowych konferencjach
naukowych, a także wyjazdy zagraniczne w celach naukowych. Jako organizatorzy lub członkowie komitetów naukowych pracownicy INP występowali w Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Edukacja dla ekorozwoju
(Szklarska Poręba 2005 i 2009), Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.
Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju (Białystok–Tallin
2007), Międzynarodowym Seminarium Naukowym w Pile (2012, 2014), Międzynarodowym Kongresie Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju (Rybnik
114

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

2015), Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Zagrożenia dla integracji
europejskiej w XXI wieku (Piła 2016), Międzynarodowej Konferencji Naukowej
nt. Współczesne problemy obszaru postradzieckiego (Bydgoszcz 2016). Liczna
grupa pracowników wzięła także udział w międzynarodowych konferencjach,
wygłaszając referat lub biorąc udział w dyskusji. W latach 2010–2016 pracownicy INP wygłosili ponad 40 referatów podczas konferencji międzynarodowych
w Polsce, a także 12referatów na zagranicznych konferencjach i seminariach
(m.in. w Dmitrow w 2012 i 2013 r., w Belgradzie w 2014 i 2016 r., w Londynie
w 2011 i 2014 r., w Wilnie w 2016 r., w Bańskiej Bystrzycy w 2016 r., w Moskwie w 2016 r., w Biszkeku w 2016 r.). Pracownicy Instytutu wzięli także udział
w Światowym Kongresie Nauk Politycznych (IPSA) pt. Politics in a World of
Inequality, który odbył się w Poznaniu w 2016 r.
W Instytucie Nauk Politycznych na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku politologia studiują dwie osoby z Ukrainy na zasadach odpłatności. Podobnie jedna osoba z Białorusi na kierunku bezpieczeństwo narodowe, jedna
z Ukrainy na studiach z innowacyjności i zarządzania sferą publiczną oraz
jedna z Białorusi na studiach III stopnia. Ponadto, jako uczestnik programu
Erasmus+ Instytut Nauk Politycznych oferuje zajęcia w języku angielskim dla
studentów zagranicznych, korzystających z wymiany studenckiej w tym programie. Corocznie do INP z zagranicznych uczelni partnerskich przyjeżdża
na studia od 4 do 7 studentów, ponadto w zajęciach oferowanych w INP uczestniczą studenci zagraniczni przyjeżdzający do innych jednostek uczelni. Studenci Instytutu również wyjeżdżają na studia w zagranicznych uczelniach partnerskich (od 2 do 5 studentów rocznie). Pracownicy INP są także beneficjentami
programów międzynarodowych i staży zagranicznych. W ramach programu
Erasmus+ przeprowadzili wykłady w języku angielskim w Bergen College
w Oslo, w Kadir Has University, w University of Granada oraz w University of
Aveiro. Pracownicy odbyli także kilka wyjazdów zagranicznych w celach naukowych, m.in. do Muzeum Polskiego w Ameryce (Chicago 2008), Brytyjskiej
Biblioteki Narodowej (Londyn 2008 i 2009), Międzynarodowego Instytutu Historii Społecznej (Amsterdam, 2011), Międzynarodowego Uniwersytetu Przyrody, Społeczeństwa i Człowieka w Dubnie (Dmitrow 2012), Polskiego Ośrodka
Społeczno-Kulturalnego w Londynie (2011), Amerykańskiego Uniwersytetu
w Azji Centralnej (Kirgistan 2016), Kirgiskiego Uniwersytetu Narodowego
im. Dżusupa Balasagyna, Bishkek (Kirgistan 2016), Rosyjskiego Państwowego
Uniwersytetu Społecznego (Moskwa, 2016). Instytut przyjął również na staże
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dydaktyczne zagranicznych naukowców z Østfold University College (Norwegia) oraz z Uniwersytetu Pannonia w Veszprem (Węgry).
Istotnym wymiarem internacjonalizacji są także publikacje w językach
obcych. Pracownicy Instytutu Nauk Politycznych są autorami ponad 20 artykułów opublikowanych w języku obcym w czasopismach naukowych (m.in.
„Problems of Sustainable Development”, „Studia Philosophiae Christianae”,
„Sustainable Development”, „Humanities and Social Sciences”, „Transformacje.
An Interdisciplinary Journal”, „Polish Political Science Yearbook”, „The Copernicus Journal of Political Studies”, „Athenaeum. Polish Political Science Studies”, „Philosophica. Zborník Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského”),
jednego artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie zagranicznym
(„Politbook”), a także 20 rozdziałów w monografii obcojęzycznej. Ponadto zredagowali pięć monografii opublikowanych w językach obcych (angielski, rosyjski) oraz napisali kilka publikacji prasowych (m.in. w „Dzienniku Związkowym
– Polish Daily News”, Chicago 2008).
„Świat Idei i Polityki” to czasopismo naukowe Instytutu Nauk Politycznych UKW, w którym od 2001 r. publikowane są artykuły oraz recenzje autorów z Polski i zagranicy. Od początku istnienia periodyku intencją redaktorów
jest ukazywanie na jego łamach rozmaitych, zmiennych w czasie i przestrzeni,
aspektów polityki. Jest to również miejsce spotkań różnych tradycji i dyscyplin
naukowych. Skład Rady Naukowej czasopisma ma charakter międzynarodowy, znajdują się w niej przedstawiciele siedmiu krajów: Peter Čajka (Słowacja),
Harald Borgebund (Norwegia), Raguel Ojeda García (Hiszpania), Olga Nesterchuk (Rosja), Michał Tomczyk (Szwajcaria), Lerna Yanik (Turcja) oraz Andrzej
Chodubski, Ewa Maj, Magdalena Musiał-Karg (Polska). W czasopiśmie teksty
publikowane są w języku polskim, jak i ojczystych językach autorów zagranicznych, w związku z powyższym także w gronie recenzentów czasopisma znajdują
się przedstawiciele zagranicznych ośrodków naukowych.
Internacjonalizacja badań i dydaktyki jest ważnym elementem rozwoju
Instytutu. Na przestrzeni ostatnich lat widać wzrost aktywności naukowej
i dydaktycznej zarówno pracowników, jak i studentów INP. Uznając, że należy wzmacniać działania na rzecz umiędzynarodowienia, nadal będziemy się
koncentrować na wymianie wiedzy i doświadczeń oraz zwiększać udział w projektach międzynarodowych.
Izabela Kapsa
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