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ABM i NAWA zawarły porozumienie na rzecz
umiędzynarodowienia nauk medycznych

Prezes Agencji Badań Medycznych dr n. med. Radosław Sierpiński oraz Dyrektor Narodowej Agencji
Wymiany Akademickiej dr Grażyna Żebrowska podpisali porozumienie o współpracy, mające na celu
wsparcie umiędzynarodowienia i promocji nauki, innowacji oraz polskich jednostek zorientowanych na
ochronę zdrowia.

Internacjonalizacja polskiej nauki stanowi dziś jedno z największych wyzwań, będących siłą napędową
dla  rozwoju  krajowych  badań.  Drogą  do  stopniowego  zwiększania  widoczności  krajowych  wyników
badawczych na arenie międzynarodowej   jest  zwiększenie intensywności  współpracy naukowców z
różnych placówek na całym świecie.

Współpraca  międzynarodowa  najlepszych  zespołów  badawczych  z  Polski  wprowadzi  nas  w  nowy
wymiar  nauk  medycznych.  Dzięki  wspólnym  grantom  NAWA  i  ABM  będziemy  mogli  wykorzystać
zbieżne  kompetencje  obu  podmiotów,  w  celu  budowania  najwyższych  światowych  standardów  w
nauce.  Polskie  zespoły  badawcze  w  niczym  nie  ustępują  zagranicznym  i  jestem  pewien,  że  dzięki
naszym  działaniom  będziemy  mogli  maksymalnie  wykorzystać  ich  potencjał.  Ma  to  szczególne
znaczenie  w rozwoju  biotechnologii  i  badań klinicznych,  które  w dzisiejszych czasach mają  wymiar
globalny.  Ten  kolejny  obszar  współpracy  międzyinstytucjonalnej,  po  Narodowym  Centrum  Nauki,
umożliwi  nam  skuteczne  wsparcie  polskich  naukowców  i  wielopłaszczyznowe  budowanie  pozycji
polskiej nauki na arenie międzynarodowej– podkreśla Prezes ABM dr n. med. Radosław Sierpiński.

Porozumienie  o  współpracy  ABM  i  NAWA  otwiera  drogę  do  wzmocnienia  działań,  które  umożliwią
badaczom realizację projektów naukowych w międzynarodowym środowisku. Pozwoli to na wymianę
doświadczeń z najlepszymi naukowcami z całego świata i wiodącymi ośrodkami naukowymi. Polscy
badacze  zyskają  nie  tylko  szansę  na  udział  w  międzynarodowych projektach,  ale  także  będą mieli
okazję do budowanie polskiej marki badań klinicznych.

Rozpoczęta  współpraca  pozwoli  na  podniesienie  poziomu  prowadzonych  badań  naukowych  oraz
zwiększenie ich znaczenia w środowisku naukowym. Podjęte działania to ważny krok w budowaniu
polskiego  potencjału  międzynarodowych  badań  klinicznych  w  tak  ważnych  dziedzinach  jak  m.in.
onkologia, choroby rzadkie lub innowacyjne terapie. Na połączeniu działań najważniejszych krajowych
instytucji wspierających rozwój nauki oraz innowacji skorzystają nie tylko naukowcy, ale także pacjenci
którzy będą mieli dostęp do najnowocześniejszych terapii.

Narodowa  Agencja  Wymiany  Akademickiej  ma  za  zadanie  tworzyć  przestrzeń  do  rozwoju  polskiej
nauki  i  wspierać  jej  dynamiczny  rozwój,  szczególnie  w  obszarze  współpracy  międzynarodowej.  To
porozumienie wzmacnia obecność NAWA w obszarze nauk medycznych. Kryzys zdrowotny, pokazuje
dobitnie  potrzebę  wzmocnienia  współpracy  międzynarodowej  w  badaniach  naukowych.  Idealnym
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przykładem  jest  współpraca  przy  tworzeniu  szczepionki  przeciw  COVID-19,  która  powstawała  przy
współpracy  specjalistów  z  wielu  krajów.  My  chcemy  ze  swojej  strony  zrobić  wszystko,  żeby  nasz
potencjał naukowy był wykorzystywany w jak najlepszy sposób. A w obliczu kolejnych przełomowych
odkryć,  tego typu badania  i  projekty  mogły  mieć miejsce właśnie  w naszym kraju  –  podsumowuje
Dyrektor NAWA dr Grażyna Żebrowska.
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