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Przedstawiciele NASK na polskiej konferencji w
Oksfordzie
O nowoczesnym instytucie badawczym w dobie transformacji
cyfrowej opowiedzą: Dyrektor NASK Krzysztof Silicki i Doradca
Strategiczny ds. Współpracy Międzynarodowej NASK Krzysztof
Szubert podczas XII Kongresu Polskich Stowarzyszeń Studenckich
„Connect in Congress”, który odbędzie się w dniach 15-16 lutego
br. w Oksfordzie.
Kongres to najstarsza coroczna polska konferencja studencka na Wyspach,
zrzeszająca członków wszystkich polskich stowarzyszeń studenckich z Anglii, Walii,
Szkocji i Irlandii Północnej. W ramach wydarzenia, organizowanego w różnych
miastach, odbywają się m.in. dyskusje panelowe, warsztaty, sesje networkingowe.
Dyrektor NASK Krzysztof Silicki i Doradca Strategiczny ds. Współpracy
Międzynarodowej NASK Krzysztof Szubert poprowadzą na kongresie w piątek
spotkanie interaktywne w formie dyskusji pt. „NASK dzisiaj i jutro. Nowoczesny instytut
badawczy w dobie transformacji cyfrowej - cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja,
rozwiązania blockchain. Możliwości współpracy dla studentów oraz absolwentów
University of Oxford”. Krzysztof Szubert weźmie również udział w panelu dyskusyjnym
„Powrót do Polski – szansa czy pomyłka?”, którego uczestnicy spróbują odpowiedzieć
na pytanie, czy po uzyskaniu dyplomu w Wielkiej Brytanii pozostać w tym kraju, czy
wrócić do Polski.

To bardzo cenne, że polska młodzież, studiująca
zagranicą, chce utrzymywać więzi z ojczystym
środowiskiem naukowym, społecznym, kulturalnym i
biznesowym. Jednym z wyzwań globalizacji zawsze był
tzw. drenaż mózgów. Zdolni, ambitni, przedsiębiorczy
ludzie szukali lepszych możliwości w bogatszych,
bardziej rozwiniętych krajach. Na taki krok decydowało
się wielu naszych rodaków. Dzisiaj nasz kraj nie musi już
być wyłącznie źródłem błyskotliwych imigrantów dla
krajów zachodu. Polska się zmienia i stwarza coraz

więcej możliwości dla osób, które zdobyły wykształcenie
i doświadczenie zagranicą. A dzięki nim zmiany będą
następowały jeszcze szybciej – mówi Krzysztof Silicki.

Jak dodaje, szczególnie w dziedzinach technicznych, związanych internetem,
informatyzacją i automatyzacją, Polska ma wiele do zaoferowania na tle innych krajów
Europy. Jesteśmy np. jednym z liderów rozwoju usług bankowości elektronicznej.
Prowadzony przez NASK program wyposażenia wszystkich szkół w kraju w dostęp do
szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu (OSE) jest przedsięwzięciem o
bezprecedensowej skali. „Na absolwentów zagranicznych studiów czekają dziś w
Polsce atrakcyjne miejsca pracy i ciekawe wyzwania, związane z przełomowymi
innowacjami, takimi jak sztuczna inteligencja, internet rzeczy, blockchain i wiele
innnych” – wyjaśnia Dyrektor NASK.
Na konferencji w Oxfordzie podejmowane będą również m.in. tematy Brexitu, pamięci
kulturowej czy komunikacji w nauce. Wśród wystąpień zaplanowano m.in.
przemówienie wicepremiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina.
Organizatorem 12. edycji wydarzenia jest w tym roku już po raz trzeci Oxford
Univeristy Polish Society. Pierwsza edycja kongresu odbyła się w 2007 r. w Oksfordzie
z inicjatywy prof. Zbigniewa Pełczyńskiego. Motyw przewodni tegorocznego kongresu
stanowi motto prof. Pełczyńskiego: „Zawsze łączyć”, którym organizatorzy składają
symboliczny hołd pomysłodawcy i wieloletniemu przyjacielowi stowarzyszenia.
Jak zapowiadają organizatorzy, tegoroczna edycja będzie największym do tej pory
kongresem, gromadzącym 400 uczestników, w tym studentów z 40 różnych polskich
stowarzyszeń studenckich. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie
https://www.polishcongress.com/.

