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Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) odgrywa-
ją kluczową rolę w utrzymaniu jakości edukacji wyższej 
w Malezji. Pod patronatem malezyjskiego Ministerstwa 
Edukacji utworzono prywatną agencję Education Malaysia 
Global Services, której zadaniem jest promocja kraju jako 
atrakcyjnego miejsca dla studentów zagranicznych. Jed-
nym z założeń w 1991 r. programu Wizja 
2020 było 200 tys. zagranicznych studen-
tów na malezyjskich uczelniach w 2020 r. 
Inwestycje w edukację mają kluczowe zna-
czenie dla realizacji malezyjskiego celu 
związanego z osiągnięciem statusu rynku 
rozwiniętego, a rząd Malezji zamierza do 
roku 2020 umieścić co najmniej jeden ma-
lezyjski uniwersytet wśród 50 najlepszych 
uczelni na świecie oraz trzy krajowe uni-
wersytety w rankingu 200 wiodących świa-
towych uczelni.

Profesor Wiesław Hładkiewicz z naszej 
Alma Mater łączy przyjemne z pożytecznym, 
czyli podróże zagraniczne ze spotkaniami 
naukowymi. W maju 2013 r. uczestniczył 
w „International Educational Technology 
Conference Ietc” zorganizowanej na Uni-
wersytecie Malajskim (UM) w Kuala Lum-
pur. Jest to najstarsza i najbardziej cenio-
na uczelnia w Malezji. Powstała w 1949 r. 
jako instytucja szkolnictwa wyższego finan-
sowana ze środków publicznych. W rankingu uczelni Azji 
w 2014 r. UM zajął 32. miejsce, a w Światowym Rankingu 
Uniwersytetów zajął 151. miejsce. W 2002 r. UM jako pierw-
sza z malezyjskich uczelni otrzymał certyfikat spełniający 
wymagania międzynarodowych norm MS ISO 9001: 2000. W 
stolicy Malezji poza Uniwersytetem Malajskim działają licz-
ne szkoły wyższe, m.in.: Malajski Uniwersytet Techniczny, 
Międzynarodowy Uniwersytet Medyczny, wydział medyczny 
Malajskiego Uniwersytetu Narodowego, Uniwersytet Obrony 
Narodowej i Tun Abdul Razak University.

Należy też wspomnieć, iż Narodowy Uniwersytet Malezji 
utworzono w wyniku walk malajskich nacjonalistów, którzy 
chcieli uniwersytetu z własnym językiem, przyjmujące-
go głównie studentów z ojczystych szkół. Polityka języka 
malajskiego zaowocowała w pełni we wszystkich uniwer-
sytetach w 1980 r. Na uniwersytetach państwowych ma-
lajski rząd wprowadził progi „preferencyjne” dla Malajów, 
wyznających islam i mówiących w bahasa malaysia. Progi 

te rezerwują dla nich ok. 95 proc. wszystkich miejsc na 
uniwersytetach. Dopiero po wyczerpaniu tej puli przyjmu-
je się studentów innych narodowości. Dlatego większość 
Chińczyków i Indusów studiuje na prywatnych uczelniach, 
płacąc wysokie czesne. Nie można publicznie krytykować 
tego prawa, dlatego studenci nie protestują, ponieważ 
boją się surowych konsekwencji. W roku 2002 UM wpro-
wadził do nauczania języków obcych videokonferencje ze 
studentami z innych krajów. Sprzęt dostarcza firma Pana-
sonic, a koszty połączeń ponosi malezyjska telekomunika-
cja. W ten sposób ułatwiono studentom komunikację oraz 

osłabiono napięcia, jakie pojawiają się wśród muzułmań-
skich i niemuzułmańskich studentów. Z mediów dotarła do 
nas informacja, iż w roku 2008 UM na wniosek Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych Malezji, najprawdopodobniej wsku-
tek presji Iranu, odwołano planowany wykład irańskiej lau-
reatki Pokojowej Nagrody Nobla Shirin Ebadi.

Warto na koniec przywołać wyniki 24. edycji mistrzostw 
świata w debatowaniu, które odbyły się w roku 2015 w Ku-
ala Lumpur. W trwających ponad tydzień zawodach wzię-
ło udział ponad 250 studenckich drużyn z całego świata.  
W konkursie studenci prowadzili debaty według reguł bry-
tyjskiej debaty parlamentarnej. W kategorii nieangloję-
zycznej mistrzami świata w debatowaniu, po raz pierwszy 
w historii (debaty są organizowane od 1981 r.), zostali stu-
denci z Polski (UAM), którzy pokonali w finale pary z Seul 
National University, Moscow Institute of Physics and Tech-
nology oraz Binus University Jakarta.
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