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Porozumienie w sprawie powołania 

Rady Ekspertów Uczelni Wyższych ds. Edukacji i Integracji Migrantów i Uchodźców 

zawarte w Krakowie pomiędzy 

 

Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej  

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 

reprezentowanym przez  

 

prof. dr. hab. Bogusława Skowronka  

 

Uniwersytetem Jagiellońskim 

ul. Gołębia 24 

31-007 Kraków 

reprezentowanym przez  

 

prof. dr. hab. Zdzisława Macha 

 

Uniwersytetem Szczecińskim 

al. Papieża Jana Pawła II 22a 

70-453 Szczecin 

reprezentowanym przez 

 

prof. dr. hab. Edwarda Włodarczyka 

 

Uniwersytetem Gdańskim 

ul. Jana Bażyńskiego 8 

80-309 Gdańsk 

reprezentowanym przez  

 

dr. hab., prof. UG Jerzego Piotra Gwizdałę 

 

Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS 

ul. Chodakowska 19/31 

03-815 Warszawa 

reprezentowanym przez 

 

prof. dr. hab. Romana Cieślaka  

 

Akademią Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej 

ul. Szczęśliwicka 40 

05-077 Warszawa 

reprezentowanym przez 

 

dr. hab., prof. APS Jarosława Rolę 
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Akademią Pomorskiej w Słupsku 

ul. Arciszewskiego 22A 

76-200 Słupsk 

reprezentowanym przez 

 

dr. hab. inż., prof. AP Zbigniewa Osadowskiego  

 

Uniwersytetem Śląskim 

ul. Bankowa 12 

44-007 Katowice 

reprezentowanym przez 

 

prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka 

 

ze wsparciem 

Przedstawicielstwa Wysokiego Komisarza Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. 

Uchodźców (UNHCR) 

Biura Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) 

 

Zwanymi dalej Założycielami Rady Ekspertów Uczelni Wyższych ds. Edukacji i Integracji 

Migrantów i Uchodźców 

 

 

Preambuła 

 

Założyciele, działając z inicjatywy Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów 

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Wysokiego Komisarza Organizacji Narodów 

Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), mając na uwadze znaczenie problematyki edukacji 

i integracji migrantów i uchodźców oraz w trosce o najwyższą jakość kształcenia studentów 

studiów o specjalności nauczycielskiej oraz kierunków pedagogicznych, psychologicznych 

i społecznych postanawiają powołać Radę Ekspertów Uczelni Wyższych ds. Edukacji 

i Integracji Migrantów i Uchodźców. 

 

 

Artykuł 1 

 

Założyciele tworzą niniejszym Radę Ekspertów Uczelni Wyższych ds. Edukacji i Integracji 

Migrantów i Uchodźców, w skrócie REEIMU, zwaną dalej w porozumieniu Radą. 

 

Artykuł 2 

 

Podstawowymi celami Rady są: 

1. Działania mające na celu włączanie problematyki migracji i uchodźstwa w kształcenie 

na studiach o specjalności nauczycielskiej oraz na kierunkach pedagogicznych, 

psychologicznych i społecznych; 

2. Wypracowanie rekomendacji dotyczących edukacji i integracji migrantów 

i uchodźców na studiach o specjalności nauczycielskiej oraz na kierunkach 

pedagogicznych, psychologicznych i społecznych; 

3. Tworzenie forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk; 
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4. Współpracę z organizacjami rządowymi, pozarządowymi, międzynarodowymi 

w zakresie wspierania edukacji i integracji migrantów i uchodźców; 

5. Podnoszenie świadomości społecznej środowiska akademickiego dotyczącej 

funkcjonowania w społeczeństwie osób z doświadczeniem migracji i uchodźctwa; 

6. Wspieranie inicjatyw społecznych dotyczących edukacji i integracji migrantów 

i uchodźców; 

7. Opiniowanie projektów zmian prawa i polityk w zakresie edukacji i integracji 

migrantów i uchodźców. 

 

 

Artykuł 3 

 

1. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady określa regulamin, stanowiący załącznik 

do niniejszego porozumienia. 

2. Rada podejmuje decyzje o zmianie niniejszego regulaminu większością ¾ głosów 

wszystkich członków. 

 

Artykuł 4 

Rada składa się z Członków Założycieli oraz innych osób, które nabędą członkostwo 

w Radzie w sposób przewidziany w Regulaminie, ekspertów zewnętrznych oraz 

przedstawicieli UNHCR i IOM.  

 

Artykuł 5 

Przystąpienie do niniejszego porozumienia, jak również członkostwo w Radzie, nie wiąże się 

z odpłatnością. 

 

Artykuł 6 

1. Rada podejmuje decyzje o zmianie treści niniejszego regulaminu większością ¾ 

głosów Członków Rady obecnych na posiedzeniu w chwili podejmowania 

przedmiotowej uchwały. 

2. W terminie 30 dni po zmianie regulaminu przewodniczący przygotowuje jednolity 

tekst Regulaminu i przesyła go wszystkim Członkom Założycielom oraz pozostałym 

Członkom Rady oraz reprezentantom UNHCR i IOM. 

3. Zmiany regulaminy wchodzą w życie zgodnie z treścią uchwały w przedmiocie 

zmiany. 

 

 

 

 


