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Dzięki zaangażowaniu w kampanię RSG!P placówek dyplomatycznych 
i instytutów polskich stoiska narodowe były prezentowane również podczas 
następujących wydarzeń:

 Targi Edukacyjne Uczelni Polskich, Nowy Jork, USA 

 Targi EHEF, Tokio i Kioto, JAPONiA 

 Targi Study in Europe, Singapur, SiNgAPUR 

 Targi EHEF, Dżakarta, Surabaja, Makassar, iNDONEZJA 

 Targi EHEF, Hanoi, WiETNAM 

 Targi EHEF, Bangalore, Kalkuta, New Delhi, iNDiE 

 Targi Studijos, Wilno, LiTWA  
(we współpracy z Instytutem Polskim w Wilnie)

 Targi international Fair for Overseas Studies, Tbilisi, gRUZJA
 Konferencja i targi APAiE, Hongkong, CHiNY
 Targi Education Abroad, Kijów, UKRAiNA 
 Targi Education & Career, Ałmaty, KAZACHSTAN
 Konferencja i targi NAFSA, St. Louis, USA 
 Konferencja i targi EAiE, Stambuł, TURCJA 
 Targi Study and go Abroad, Ottawa, KANADA  

(obsługa stoiska: Ambasada RP w Ottawie) 
 Targi Study in Europe, SiNgApuR  

(obsługa stoiska: Ambasada RP w Singapurze) 
 Targi EHEF, Surabaya, Dżakarta, iNDONEZJA  

(obsługa stoiska: Ambasada RP w Dżakarcie) 
 Targi rekrutacyjne China Education Expo, pekin, CHiNY 

	 			2013

 Targi Studijos, Wilno, LiTWA

 Targi international Fair for Overseas Studies, Tbilisi, gRUZJA

 Misja edukacyjna w Brazylii, Targi Salao do Estudante, Kurytyba 
i Rio de Janeiro, BRAZYLiA

 Targi Education Abroad, Kijów, UKRAiNA

 Targi Education & Career, Ałmaty, KAZACHSTAN 

 Targi iECHE, Rijad, ARABiA SAUDYJSKA

 Konferencja i targi NAFSA, San Diego, USA

 Konferencja i targi EAiE, praga, CZECHY

 Targi i konferencja iEFT, Stambuł, TURCJA

 Targi Education Abroad, Kijów, UKRAiNA

	 			2014

 Targi Education Abroad,  
Kijów, UKRAiNA

 Konferencja i targi APAiE,   
Bangkok, TAJLANDiA

 Konferencja i targi NAFSA,  
Houston, USA

 Konferencja i targi EAiE,  
Dublin, iRLANDiA

 Targi Study in Europe, SiNgApuR  
(obsługa stoiska: Ambasada RP w Singapurze)

 Targi international Education Fair,  
Astana i Ałmaty, KAZACHSTAN

 Targi Study/Working Abroad Fair,  
Amsterdam, HOLANDiA  
(obsługa stoiska: Ambasada RP w Hadze)

 Targi EHEF Bangkok, TAJLANDiA  
(obsługa stoiska: Ambasada RP w Bangkoku)

	 			2012
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	 			2015

Ready, Study, Go! Poland  
i Research & Go! Poland 
to główne hasła kampanii wizerunkowej, którą 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
uruchomiło w marcu 2012 roku. 

Kampania jest realizowana wspólnie z Fundacją Rozwoju 
Systemu Edukacji, we współpracy z Ministerstwem 
Spraw Zagranicznych RP oraz Konferencją Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich. 

Ma na celu wspieranie polskich uczelni we wszystkich 
działaniach, które przyczyniają się do podniesienia 
poziomu umiędzynarodowienia, oraz promocję 
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.
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 Astana Education Fair, Astana, KAZACHSTAN, 20-21 lutego
 Korea Study Abroad Fair, Seul, REP. KOREi, 28-29 marca
 international Education Exhibition, ułan Bator, MONgOLiA, 28-29 marca
 Jakościowa edukacja drogą do międzynarodowej kariery, Astana, 

KAZACHSTAN, 2 kwietnia 
 Study and Research in Europe, Seul, REP. KOREi, 13 maja
 Korea Study Abroad Fair, Seul, REP. KOREi, 3-4 października 
 Study in Europe, Singapur, SiNgAPUR, 10 października 
 European Education Fair Taiwan, Tajpej, Tainan, TAJWAN,  

16-18 października 
 European Higher Education Fair (EHEF), Dżakarta, Yogyakarta, 

Denpasar, iNDONEZJA, 31 października - 5 listopada

Dzięki zaangażowaniu placówek dyplomatycznych i instytutów polskich stoiska narodowe 
były prezentowane również podczas następujących wydarzeń:

 Study in Europe Fair, Johannesburg, Kapsztad, RPA, 15-18 lutego
 Study and go Abroad, Montreal, Toronto, Vancouver, KANADA, 25-28 lutego 
 EHEF Malaysia, Kuala Lumpur, MALEZJA, 12-13 marca 
 Study in Europe Fair, Seul, REP. KOREi, 3-5 czerwca 
 EHEF india, New Delhi, iNDiE, 30 września - 1 października
 Study in Europe, Singapur, SiNgAPUR, 1 października 
 European Education Fair Taiwan, Tajpej, Taichung, TAJWAN,  

14-15 października 
 EHEF indonesia, Yogyakarta, Dżakarta, Surabaja, iNDONEZJA, 2-8 listopada 

HANOi

NEW DELHi

KALKUTA

TOKiO

KiOTO

SURABAJA

MAKASSAR

 Targi edukacyjne Studijos, Wilno, LiTWA, 5-7 lutego

 Targi rekrutacyjne Salao do Estudante, São paulo, Brasilia, 
Kurytyba, BRAZYLiA, 14-22 marca

 Targi iECHE, Rijad, ARABiA SAUDYJSKA, 15-18 kwietnia

 Konferencja i targi NAFSA, Boston, USA, 24-29 maja

 Konferencja i targi EAiE, glasgow, WiELKA BRYTANiA,  
15-18 września

 Targi rekrutacyjne CEE China Education Expo, pekin, Chengdu, 

guangzhou, CHiNY, 24-29 października

Dzięki zaangażowaniu placówek dyplomatycznych i instytutów polskich stoiska 
narodowe były prezentowane również podczas następujących wydarzeń:

          Kalendarium 2016
 Targi edukacyjne Studijos, Wilno, LiTWA, 4-6 lutego
 Targi rekrutacyjne international Education Fair, Tbilisi, gRUZJA, 

18-19 lutego
 Targi rekrutacyjne Salao do Estudante, Rio de Janeiro, 

Kurytyba, BRAZYLiA, 2-4 marca
 Targi rekrutacyjne Kazakhstan international Exhibition Education 

and Career, Ałmaty, KAZACHSTAN, 7-9 kwietnia
 Konferencja i targi NAFSA, Denver, USA, 31 maja - 3 czerwca
 Konferencja i targi EAiE, Liverpool, WiELKA BRYTANiA,  

13-16 września
 Targi Azerbaijan international Education Exhibition, Baku, 

AZERBEJDŻAN, 7-9 października
 Targi rekrutacyjne CEE China Education Expo,  

Chengdu, 24 października, guangzhou (Kanton), 
27 października, Szanghaj, CHiNY, 29-30 października

 Konferencja Higher Education Summit, New Delhi, iNDiE,  
10-12 listopada
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Stoiska targowe 
FRSE opracowała koncepcję aranżacji polskich stoisk zgodnie z wytycznymi kampanii Ready, Study, Go! Poland / Research & Go! Poland.

Projekt stoiska 
przygotowany 
na targi Salao do 
Estudante w Brazylii

Projekt stoiska przygotowany na targi International Education 
Fair w Gruzji

Projekt stoiska przygotowany na targi Kazakhstan International 
Exhibition Education and Career

W 2016 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego były 
odpowiedzialne za przygotowanie koncepcji udziału, wynegocjowanie warunków uczestnictwa 
oraz lokalizacji polskich stoisk narodowych podczas targów i konferencji. udział polskich uczelni 
w pracach polskiego stoiska jest każdorazowo bezpłatny. uczestnicy pokrywają we własnym 
zakresie koszty podróży, diet i noclegów.

Projekt stoiska przygo-
towany na targi Studijos 
na Litwie

Wilno | Litwa • Tbilisi | Gruzja • Rio de Janeiro | Brazylia • Kurytyba | Brazylia • Ałmaty | Kazachstan • Denver | USA •                                                   Liverpool | Wielka Brytania • Baku | Azerbejdżan • Szanghaj | Chiny • Chengdu | Chiny • Guangzhou | Chiny • New Delhi | Indie
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2016

Wilno | Litwa

Targi Studijos są największą imprezą edukacyjną na Litwie 
oraz w całym regionie Morza Bałtyckiego. Pierwsze targi mia-
ły miejsce w 2003 roku, tegoroczne Studijos były już zatem 
jedenastą edycją tego wydarzenia. W tym roku odwiedziło 
je 40 506 osób. Targi cieszą się dużą popularnością zarówno 
wśród wystawców, jak i odwiedzających. Polska na targach 
Studijos wraz z kampanią Ready, Study, Go! Poland była 
obecna po raz czwarty. Przez trzy dni swoje oferty prezento-
wały litewskie i zagraniczne uczelnie, szkoły zawodowe oraz 
instytucje świadczące usługi doradztwa zawodowego i co-
achingu edukacyjnego. Organizatorem targów były Litewskie 
Centrum Wystawiennicze i Kongresowe LITEXPO oraz Mi-
nisterstwo Edukacji i Nauki Republiki Litewskiej.

Przygotowania do udziału, komunikacja 
z uczelniami
Motywami przewodnimi tegorocznej kampanii Ready, Study, 
Go! Poland podczas targów Studijos były wspaniale rozwija-
jący się polski rynek gier komputerowych i promocja zwią-
zanych z tą dziedziną kierunków studiów w Polsce, takich jak 
programowanie i projektowanie gier wideo, animacja, w tym 
animacja 2D i 3D, a także grafika komputerowa. Stoisku na-
rodowemu na tegorocznych targach towarzyszyły: wystawa 
Digital Dreamers poświęcona historii polskich gier kom-
puterowych, plakaty z hasłem Studijuok ir žaisk Lenkijoje 
(Studiuj i graj w Polsce) oraz wykłady poświęcone studiom 
na kierunkach projektowanie gier komputerowych i animacja 
3D. Ukazał się także obszerny artykuł w specjalistycznym cza-
sopiśmie dla młodzieży. W tekście zatytułowanym Kuo buti? 
(Kim zostać?) wymieniono możliwości podjęcia tego rodzaju 
studiów w Polsce. Ponadto instytut Polski w Wilnie na począt-
ku roku 2016 rozpoczął długofalową kampanię promocyjną, 
w ramach której w kilkudziesięciu strategicznych miejscach 
w Wilnie zawisły wielkoformatowe plakaty reklamujące stu-
dia w naszym kraju. Równocześnie do końca roku szkolnego 
w mediach społecznościowych była prowadzona kampania 
reklamowa skierowana do wyselekcjonowanego grona kilku-
dziesięciu tysięcy odbiorców – uczniów i studentów. 

Na potrzeby targów Instytut Polski w Wilnie przetłumaczył 
i wydał w języku litewskim ulotkę promującą kampanię Ready, 
Study, Go! Poland opracowaną przez Fundację Rozwoju 

Systemu Edukacji. W ramach przygotowań do organizacji 
udziału Polski w targach została uruchomiona przez FRSE, ad-
resowana do polskich uczelni, strona internetowa zawierająca 
informacje na temat konferencji, targów i zakresu udziału Pol-
ski w tym wydarzeniu: www.highereducationinpoland.org.
pl/Litwa. Poprzez rejestrację na tej stronie przyjmowane były 
zgłoszenia uczelni do pełnienia dyżurów na stoisku narodo-
wym podczas targów. Przed ich rozpoczęciem każdy z przed-
stawicieli polskich uczelni otrzymał infopack zawierający 
wszystkie niezbędne informacje na temat targów, wydarzeń 
towarzyszących oraz dane kontaktowe do organizatorów.

Oprócz udziału w targach członkowie polskiej delegacji 
wzięli udział w spotkaniu z młodzieżą polonijną w Gimna-
zjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie. Podczas wydarze-
nia przedstawiono możliwości podjęcia studiów w Polsce 
oraz ofertę polskich uczelni. Ważnym punktem programu 
polskiej delegacji było również spotkanie w Instytucie Pol-
skim w Wilnie z udziałem Jarosława Czubińskiego, amba-
sadora RP na Litwie.

TARGI REKRUTACYJNE STUDIJOS 2016

4-6 lutego 2016 r.

Wilno | Litwa • Tbilisi | Gruzja • Rio de Janeiro | Brazylia • Kurytyba | Brazylia • Ałmaty | Kazachstan • Denver | USA •                                                   Liverpool | Wielka Brytania • Baku | Azerbejdżan • Szanghaj | Chiny • Chengdu | Chiny • Guangzhou | Chiny • New Delhi | Indie



6

Tbilisi | Gruzja

Już po raz szósty oferta polskiego szkolnictwa wyższego 
była promowana w gruzji podczas International Education  
Fair w Tbilisi. Uczestnicy stoiska polskiego oprócz promo-
wania swojej oferty edukacyjnej podczas dwóch dni tar-
gowych wzięli udział w spotkaniu B2B z przedstawicielami 
gruzińskich szkół wyższych. International Education Fair 
w Tbilisi co roku odwiedza ponad 10 tys. osób, a polskie sto-
isko dzięki promocji przed targami cieszyło się dużym zainte-
resowaniem. W tegorocznej, szóstej edycji udział wzięło po-
nad 100 uniwersytetów, agencji i szkół językowych – w tym 
14 polskich uczelni. Podczas targów polskie stoisko odwiedził 
ambasador RP w gruzji Andrzej Cieszkowski, który spotkał 
się z przedstawicielami polskich szkół wyższych. 
Przed rozpoczęciem targów uczelnie z Polski spotkały się 
z lokalnymi partnerami, by omówić możliwości współ-
pracy międzyuczelnianej. Wśród nich znalazły się naj-
większe i najbardziej prestiżowe uniwersytety w gruzji 
m.in. Państwowy Uniwersytet Ilii, Tbiliski Uniwersytet 
Państwowy im. I. Dżawahiszwili oraz Międzynarodowy 
Uniwersytet Kaukaski.
Studia za granicą zdobywają coraz większą popularność 
wśród gruzińskich studentów, którzy mogą liczyć na spe-
cjalne wsparcie finansowe lub pożyczki edukacyjne (dostęp 
do bezpłatnej edukacji wyższej w gruzji ma ok. 25% naj-
lepszych studentów). Spośród 200 tys. osób studiujących 
na gruzińskich uczelniach blisko połowa jest zainteresowa-
na wyjazdem za granicę.
W bieżącym roku akademickim w Polsce studiuje blisko 
300 obywateli gruzji (213 osób na pełnych studiach oraz 
80 w ramach programu Erasmus+). Należą oni do jednej 
z najdynamiczniej rosnących grup studentów międzyna-
rodowych w Polsce – 3 lata temu było ich zaledwie 100. 
Najpopularniejsze kierunki studiów wybierane przez mło-
dych gruzinów studiujących w Polsce to stosunki między-
narodowe, ekonomia i zarządzanie.
informacje o organizowaniu przez FRSE i MNiSW polskie-
go stoiska podczas targów International Education Fair 
Georgia i możliwości delegowania na nie przedstawicieli 
uczelni zostały przesłane do potencjalnie zainteresowa-
nych za pośrednictwem kanałów informacyjnych Fundacji 
(newsletter do koordynatorów uczelnianych programu 
Erasmus+ oraz przedstawicieli uczelni biorących udział 
w poprzednich edycjach targów). FRSE – wzorem wcze-

śniejszych wydarzeń – przyjmowała zgłoszenia placówek 
chętnych do korzystania z oferty stoiska narodowego, 
ustaliła listę dyżurów na nim oraz opracowała infopack 
organizacyjny. Osoby zainteresowane polską ofertą edu-
kacyjną mogły odwiedzić portal stworzony przez organi-
zatorów targów, gdzie każda uczelnia oraz instytucja miała 
założony swój profil z najważniejszymi informacjami. 

INTERNATIONAL EDUCATION FAIR 

18-19 lutego 2016 r.
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2016

Rio de Janeiro, 
Kurytyba | Brazylia

Przedstawiciele trzech wiodących polskich uczelni, 
Minister stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencji 
Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Fundacji 
Rozwoju Systemu Edu kacji pod przewodnictwem pod-
sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego prof. Aleksandra Bobko wzięli udział w polskiej 
misji edukacyjnej w Brazylii w roku 2016. Spotkania ze stu-
dentami i władzami największych brazylijskich uczelni, 
prezentacje polskiej oferty oraz udział w targach rekruta-
cyjnych trwały od 2 do 5 marca 2016 roku. Bogaty program 
obejmujący ponad piętnaście wydarzeń organizowanych 
we współpracy z Ambasadą RP w Brazylii i Konsulatem 
Generalnym RP w Kurytybie miał za zadanie zachęcić 
młodych Brazylijczyków do studiowania w Polsce, a tak-
że do aplikowania na studia do Polski w ramach programu 
Nauka bez Granic oraz Erasmus+ (w zakresie Erasmus+ 
International Credit Mobility i Erasmus Mundus Joint 
Master Degrees). 
Podczas misji edukacyjnej odbyły się między innymi: spo-
tkanie B2B na Uniwersytecie Stanowym Rio de Janeiro 
(Universidade do Estado do Rio de Janeiro), rozmowa z wła-
dzami Departamentu ds. Stosunków Międzynarodowych 
tego uniwersytetu, wizyta na Uniwersytecie Federalnym 
Parany (Universidade Federal do Paraná, UFPR). Seria 
spotkań zakończyła się podpisaniem umowy pomię-
dzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz jego 
brazylijskim odpowiednikiem, Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Poro-
zumienie umożliwia tworzenie wspólnych konkursów i fi-
nansowanie wspólnych badań. W ramach misji edukacyjnej 
odbyło się również spotkanie z przedstawicielami Polonii 
w Towarzystwie im. J. Piłsudskiego w Kurytybie oraz spo-
tkanie na Papieskim Uniwersytecie Katolickim (Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná, PUC) z udziałem konsula 
generalnego RP w Brazylii Marka Makowskiego, rektora 
PUC Valdomiro Gremskiego oraz kadry naukowej uczelni. 
Wszystkie powyższe wydarzenia towarzyszyły największym 
targom edukacyjnym w Brazylii i jednym z największych 
w Ameryce Południowej. Udział w targach to nie tylko dosko-
nała okazja do zaprezentowania swojej oferty edukacyjnej, 
ale również szansa na nawiązanie kontaktów z przedstawi-
cielami instytucji zajmujących się edukacją na całym świecie, 

ze  szczególnym uwzględnieniem tych instytucji, które ak-
tywnie działają w Ameryce Południowej.
Podczas Salao do Estudante polska delegacja wzięła udział 
w warsztatach na temat rynku edukacyjnego z regio-
nu Ameryki Południowej, poprowadzonych przez Samira 
Zaveri, prezesa BMi Media.

POLSKA MISJA EDUKACYJNA W BRAZYLII 2016

2-4 marca 2016 r.
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Kirgistan, Kazachstan, Uzbekistan

W 2016 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
po  raz pierwszy zorganizowało polską misję edukacyjną 
do  Azji Centralnej. Trwała od 3 do 15 kwietnia i dotarła do 
trzech państw: Kirgistanu, Kazachstanu i Uzbekistanu.
W kirgiskiej części misji udział wzięły cztery uczelnie: 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poli tech-
nika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz 
Collegium Civitas. Polska delegacja spotkała się z władza-
mi i kadrą naukową trzech uczelni kirgiskich, w tym jed-
nej z najważniejszych w kraju, Uniwersytetu Państwowego 
im. J. Balasagyna. Rozmowy dotyczyły m.in. możliwości wy-
miany studenckiej i akademickiej w ramach współpracy mię-
dzyuczelnianej oraz programu Erasmus+.
W dniach 7-9 kwietnia polska delegacja uczestniczyła 
w tar gach edukacyjnych Kazakhstan International Exhibition 
Education and Career 2016. Czternaście naszych uczel-
ni zaprezentowało swoją ofertę edukacyjną na polskim 
stoisku narodowym. Oprócz szkół (były to: Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, SWPS Uniwersytet 
Humanistyczno społeczny, Collegium Civitas, Akademia 
Leona Koźmińskiego, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania 
w Warszawie, Politechnika Warszawska, Politechnika 
Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polsko-Japońska 
Akademia Technik Komputerowych, Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński, Wyższa 

Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach) zaprezen-
towały się również Urząd Miasta Poznania z inicjatywą Study 
in Poznań oraz Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”. W ra-
mach wydarzeń towarzyszących targom polska delegacja 
spotkała się m.in. z reprezentacją jednej z głównych uczelni 
kazachskich, Uniwersytetu Al-Farabi.
Podczas ostatniej części misji przedstawiciele trzech polskich 
(Collegium Civitas, Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania 
w Warszawie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego) i dwóch 
uzbeckich uczelni spotkali się, aby przedyskutować m.in. 
możliwości współpracy w zakresie wymiany studentów i pra-
cowników naukowych oraz realizacji wspólnych projektów 
badawczych.
We wszystkich trzech państwach organizowane były dodat-
kowo spotkania z młodzieżą polonijną oraz osobami uczą-
cymi się języka polskiego na temat możliwości podejmowa-
nia studiów w Polsce. Polska delegacja rozmawiała również  
z pracownikami polskich placówek dyplomatycznych 
w Biszkeku, Ałmaty i Taszkencie o dotychczasowej współ-
pracy naukowo-dydaktycznej między polskimi uczelniami 
a partnerami w regionie oraz potencjale jej rozwoju.

POLSKA MISJA EDUKACYJNA DO AZJI CENTRALNEJ

3-15 kwietnia 2016 r.

Ponad 200 debat, paneli i warsztatów poświęconych glo-
balnym wyzwaniom stojącym przed szkolnictwem wyższym 
– w Denver odbyła się konferencja NAFSA: Association of 
international Educators, jedno z największych na świecie 
wydarzeń edukacyjnych.

Wśród ponad 8 tysięcy gości ze 120 państw znalazła się kil-
kunastoosobowa delegacja z Polski, której przewodniczył 
profesor Aleksander Bobko, sekretarz stanu w Ministerstwie 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Polska zaprezentowała atrakcyjne i cieszące się dużym za-
interesowaniem stoisko narodowe zorganizowane przez 
MNiSW i Fundację Rozwoju Systemu Edukacji we współpra-
cy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich. 
W konferencji NAFSA udział wzięli przedstawiciele 10 insty-
tucji – Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Politechniki 
Wrocławskiej, Politechniki Poznańskiej, Szkoły głównej 
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KONFERENCJA I TARGI NAFSA

Denver | USA
31 maja - 3 czerwca 2016 r.
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Handlowej w Warszawie, Akademii Leona Koźmińskiego, 
SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, Collegium 
Civitas oraz konsorcjum uczelni Study in Lublin.
W Denver po raz pierwszy w historii NAFSA została zorganizo-
wana pełna sesja konferencyjna poświęcona Polsce. Podczas 
sesji Global Partner Session: Poland: Europe’s New Higher 
Education Destination for International Students zaprezen-
towano polski system szkolnictwa wyższego, potencjał in-
frastruktury badawczej, a także możliwości podejmowania 
studiów i prowadzenia badań w naszym kraju. W spotkaniu 
udział wzięli m.in. przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, 
Chin, Malezji, indii, Nowej Zelandii, Turcji i Hiszpanii.
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ofertę prezentowało 21 instytucji z całej Polski. Tak silna re-
prezentacja Polski w tym prestiżowym wydarzeniu potwier-
dza tezę, zgodnie z którą zaangażowanie polskich uczelni 
w proces umiędzynarodowienia stale rośnie.
Podobnie jak dwa lata temu kampania Ready, Study, Go! 
Poland była w 2016 r. sponsorem połączenia WiFi. Wszystkie 
osoby korzystające z tej usługi, w trakcie EAiE w Liverpoolu, 
podczas logowania otrzymały zaproszenie do odwiedzenia 
naszego stoiska (podgląd: http://go-poland.pl/eaie).

Liverpool | Wielka Brytania

Największe europejskie spotkanie ekspertów w dziedzi-
nie szkolnictwa wyższego European Association for 
international Education (EAiE) odbyło się w dniach 13-
16 września 2016 r. w Liverpoolu. W wydarzeniu wzięło udział 
ponad 65 przedstawicieli polskiego środowiska akademic-
kiego. Jednym z najważniejszych tematów, który poruszono 
podczas spotkania, była oferta programu Erasmus+. 
Konferencja EAiE 2016 w Liverpoolu została zorganizowana 
pod hasłem Imagine. Celem było pobudzenie uczestników 
do kreatywnego i innowacyjnego myślenia oraz wyjście poza 
utarte schematy. inspiracją ku temu była prezentacja Richarda 
gervera – znanego w świecie anglosaskim lidera i eksperta 
ds. transformacji w edukacji (pełniącego m.in.  funkcję do-
radcy Hilary Clinton ds. edukacji podczas kampanii prezy-
denckiej), autora bestsellerowej książki Creating Tomorrow’s 
Schools Today.
W ostatniej konferencji EAiE wzięło udział ponad 5 tys. gości 
z blisko 100 państw. W programie znalazło się przeszło 170 pa-
neli, warsztatów i sesji networkingowych poświęconych glo-
balnym wyzwaniom stojącym przed szkolnictwem wyższym. 
Na przestrzeni targowej towarzyszącej konferencji swoje sto-
iska miało ponad 200 wystawców, w tym Polska ze stanowi-
skiem promującym polskie uczelnie Ready, Study, Go! Poland. 
Na stoisku narodowym Ready, Study, Go! Poland, zorgani-
zowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
i Fundację Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy 
z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, swoją 

TARGI REKRUTACYJNE I KONFERENCJA EKSPERCKA EAIE 

13-16 września 2016 r.
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Baku | Azerbejdżan

Po raz pierwszy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
zorganizowało polskie stoisko narodowe podczas międzyna-
rodowych targów edukacyjnych Azerbaijan international 
Education Exhibition, które odbyły się w dniach 7-9 paździer-
nika 2016 r. pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej 
Azerbejdżanu.
W trakcie trzech dni wystawowych targi odwiedziło ponad 
10 tysięcy zwiedzających, którzy mogli zapoznać się z ofertą 
edukacyjną przeszło 100 wystawców z 14 krajów, w tym Polski.
Na stoisku kampanii Ready, Study, Go! Poland zaprezentowa-
ło się sześć uczelni: Szkoła główna Handlowa, Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania 
w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Politech-
nika Warszawska, Akademia górniczo-Hutnicza w Krakowie 
oraz Urząd Miasta Lublina z inicjatywą Study in Lublin. Obok 

stoiska narodowego, wyróżnionego przez organizatorów 
wydarzenia tytułem „Best performance”, polska obecność 
na targach została zaznaczona poprzez udział Marka Całki, 
ambasadora RP w Baku w ceremonii otwarcia oraz odwiedze-
nie polskiego stoiska przez wiceministra edukacji narodowej 
Azerbejdżanu.
Targom towarzyszyły również spotkania z władzami oraz pra-
cownikami naukowymi dwóch bakijskich uczelni, Azerbaijan 
State Oil and industrial University oraz Baku Slavic University, 
poświęcone m.in. wymianie studentów i pracowników nauko-
wych. Dodatkowo, podczas wizyty na Baku Slavic University 
członkowie polskiej delegacji spotkali się z kadrą naukową 
oraz studentami polonistyki. We współpracy z Ambasadą RP 
w Baku MNiSW zorganizowało także spotkanie z młodzie-
żą polonijną zainteresowaną podjęciem studiów na polskich 
uczelniach.
Wymiana studencka między Polską a Azerbejdżanem wzro-
sła w ciągu ostatnich pięciu lat prawie pięciokrotnie – od 
blisko 50  obywateli Azerbejdżanu, którzy studiowali na pol-
skich uczelniach w roku akademickim 2011/2012 do ponad 230 
w roku akademickim 2015/2016.

POLSKA MISJA EDUKACYJNA W AZERBEJDżANIE

7-9 października 2016 r.

New Delhi | Indie
KONFERENCJA HIGHER EDUCATION SUMMIT

10-12 listopada 2016 r.

W dniach 10-12 listopada 2016 r. oferta polskiego szkol-
nictwa wyższego pod szyldem kampanii Ready, Study, Go! 
Poland była promowana podczas 12. edycji konferencji po-
święconej szkolnictwu wyższemu oraz współpracy indii 
z Unią Europejską w dziedzinie edukacji, która miała miej-
sce w New Delhi. Posiedzenie zostało zorganizowane przez 
Federację indyjskich izb Handlu i Przemysłu (FiCCi), indyjskie 
Ministerstwo Handlu i Przemysłu oraz tamtejsze Ministerstwo 
Rozwoju Zasobów Ludzkich.
W konferencji wzięła udział Martine Reicherts, dyrektor 
generalna odpowiedzialna za edukację i kulturę w Komisji 
Europejskiej. W swoim przemówieniu M. Reicherts podkre-
ślała, jak duże znaczenie dla Unii Europejskiej ma współpraca 
z indiami, co przekłada się na dostępność mobilności z kraja-

mi partnerskimi, w tym indii, w ramach programu Erasmus+.
Konferencji towarzyszyły targi edukacyjne, podczas których 
pod szyldem kampanii Ready, Study, Go! Poland Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji prezentowała możliwości stu-
diowania w Polsce. Polskie stoisko było zlokalizowane w pa-
wilonie Unii Europejskiej Study in Europe i cieszyło się du-
żym zainteresowaniem odwiedzających. W ciągu trzech dni 
targi odwiedziło tysiące osób. Polska delegacja spotkała 
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Chengdu, Guangzhou (Kanton), 
Szanghaj | Chiny

W dniach 24-30 października chińscy akademicy i kandyda-
ci na studia mogli odwiedzić polskie stoiska przygotowa-
ne w ramach kampanii Ready, Study, Go! Poland na targach 
edukacyjnych w Chengdu, Kantonie i Szanghaju. Targi China 
Education Expo to największe targi edukacyjne w Chinach. 
Corocznie odwiedza je ponad 60 tys. osób. Organizowane 
są przez Ministerstwo Edukacji ChRL oraz Chińskie 
Stowarzyszenie Edukacji ds. Wymiany Akademickiej (China 
Education Association for international Exchange, CEAiE).
Polskie stoiska w ramach kampanii Ready, Study, Go! Poland 
zorganizowane zostały przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu 
Edukacji oraz Konferencją Rektorów Akademickich Szkół 
Polskich. W targach wzięło udział siedem polskich uczelni. 
Delegacja liczyła łącznie 16 osób.

TARGI REKRUTACYJNE CEE CHINA EDUCATION ExPO

24-30 października 2016 r.
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się z ambasadorem RP w indiach Tomaszem łukaszukiem. 
Rozmawiano o największych wyzwaniach i problemach 
w kontekście współpracy indii z Polską w obszarze edukacji 
i szkolnictwa wyższego. Polskie stoisko odwiedził również 
dyrektor generalny instytutu Polskiego w New Delhi Roland 
Chojnacki.
indie pozostają strategicznym kierunkiem dla Polski w kon-
tekście współpracy w obszarze edukacji. W kraju tym działa 
720 uczelni wyższych i 45 000 koledży, w których kształci się 
31 milionów osób, co czyni indyjski system szkolnictwa wyż-
szego jednym z największych na świecie (dane za rok  2013, 
www.ficci-hes.com). W poprzednim roku akademickim 
w Polsce w pełnych studiach uczestniczyło 790 studentów, 
37  doktorantów oraz 25 stażystów będących obywatelami 
indii. Polskie uczelnie rozwijają również współpracę z indiami 
w ramach programu Erasmus+. Dzięki akcji inter national 
Credit Mobility, która dopuszcza mobilność z krajami  
partnerskimi, na podstawie umowy podpisanej w 2015 r. 
zrealizowano 62  mobilności z indiami, a dzięki umowie 
z roku 2016 – 36 mobilności. W ramach projektów centralnych 
Erasmus Mundus Master Courses realizowanych z udziałem 
polskich uczelni zostało zakwalifikowanych 21  studentów 
oraz 11 pracowników z indii.
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Studying
in Poland

Broszury informacyjne 
Na potrzeby realizacji kampanii i udziału w międzynarodowych wydarzeniach dostępne są bezpłatne broszury promocyjno-informacyjne 
online w następujących wersjach językowych: angielskiej, chińskiej, gruzińskiej oraz litewskiej. Dwie pierwsze dostępne są również 
w wersji drukowanej.

Broszury zawierają szczegółowe informacje na temat Polski, polskiego systemu szkolnictwa wyższego, opłat i stypendiów, kosztów życia 
i warunków pracy, wymagań formalnych przy aplikowaniu na studia oraz kursów języka polskiego (w sumie 48 stron informacji).

Przy wydaniu publikacji na język litewski FRSE współpracowała z instytutem Polskim w Wilnie.

Dostępne na:
www.go-poland.pl/publications

76

10 THiNGS  
YOu SHOuLD kNOW 
AbOuT POLAND

1. Official name: Republic of Poland (short 
form: Poland), Rzeczpospolita Polska (short 
form in Polish: Polska) 

2. Official Language: Polish

3. Location: Central Europe. Poland bor-
ders Germany, the Czech Republic, Slova-
kia, Ukraine, Belarus, Lithuania and Russia 
(the Kaliningrad exclave). Its northern border 
(440 km long) runs along the Baltic Sea coast.

4. Capital city: Warszawa (Warsaw: popu-
lation 1.7 million / Warsaw agglomeration: 
2.5 million)

5. Population: 38 million. Poland has the sev-
enth largest population in Europe and the sixth 
largest in the European Union.

6. Time zone: Poland belongs to the Cen-
tral European time zone (GMT + 1 hour / UTC 
+ 1 hour), except for between the last Sunday 
in March and the last Sunday in october when 
it switches to daylight saving time.

7. Climate: 
The Polish climate is moderate continental, 
with relatively cold winters (from December to 
March) and hot summers which extend from 
June to August. January temperatures average 
-1°C (30°F) to -5°C (23°F). July and August aver-
age temperatures range from 16.5°C (62°F) to 
19°C (65°F), though some days the tempera-
ture can reach even 35°C (95°F).

8. Currency: 1 zloty (PLN) = 100 groszy 
(actual exchange rates: www.nbp.pl)

9. Calling code: + 48; Internet domain: .pl

10. International organizations: 
Poland is a member of the European Union 
(EU), the Schengen Area, North Atlantic Treaty 
organisation (NATo), United Nations (UN), 
International Monetary Fund (IMF), United 
Nations Educational, Scientific and Cultural 
organisation (UNESCo), United Nations Inter-
national Children’s Emergency Fund (UNICEF), 
World Health organisation (WHo), World 
Trade organisation (WTo), organisation for 
Cooperation and Development (oECD) and 
many others.

For students from outside the European 
Union who come to study in Poland, this may 
well be the beginning of a fascinating adven-
ture of discovering Europe. Being invited to 
study in Poland means that you are invited 
to the European Union, of which Poland is 
an active member state. We encourage you 
to discover the European Union, which offers 
not only varied and interesting cultures and 
the opportunities associated with strong, 
innovative economies, but it also provides 
the very best conditions for successful higher 
education study in a challenging and friendly 
atmosphere. With top-quality, internation-
ally recognised degrees, almost no other 
region in the world can set your career off to 
such a promising start. 

Ready, Study, Go! Poland
24

学费和奖学金

文凭
学生必须完成以下要求方能毕业：
·��通过所有科目、综合设置和社会实践
的成绩评估后，并且通过某专业所有
的学业课程考试；

·��在指定的时间内提交毕业项目，并获
得该项目的通过分数；

·�通过毕业考试。

在毕业时，学生会获得一张完成具体学
习专业的毕业文凭，同时附带一张附页
（文凭的外文翻译件，注明学位、水平
和专业）。

根据波兰政府的人力资本发展战略，直到2020年国际学生的份额在学生的总数中应达到5％。

Ready, Study, Go! Poland
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მზად ხარ? გინდა 
სწავლა? რაღას 
ელი, გაეშურე! 
პოლონეთი

Meet the representatives of Polish Higher Education Institutions

Tbilisi 2014

შეხვდი პოლონეთის უმაღლესი განათლების 
ინსტიტუციების წარმომადგენლებს

Ministry of Science 
and Higher Education
Republic of Poland

Ministry of Science 
and Higher Education
Republic of Poland

study & be successful

 Почему Польша? 
 X Польша это шестая по размеру страна в 
ЕС и девятая по величине экономика ЕС

 X Одна из наиболее быстро 
развивающихся экономик ЕС

 X Член Европейского Союза с 2004 года
 X Население: более 38 миллионов жителей
 X Польские высшее учебные заведения 
могут конкурировать с ведущими 
академическими центрами мира

 X Более 450 высших учебных заведений 
(315 из них участвует в Хартии 
Университетов Эразмус - Erasmus 
University Charter)

 X Польские университеты предлагают 
более 200 областей обучения

 X Большая разновидность учебных 
программ на английском языке

 X В Польше 2 миллиона студентов

 Расходы на проживание 
 X Средние ежемесячные расходы на проживание для студента 

в Польше: 300 – 700 Евро.
 X Месячная арендная плата: общежитие 55-100 Евро; комната 

в частной квартире 120-250 Евро.
 X Другие типичные расходы: электрическая энергия и газ: 30 Евро; 

месячный проездной билет без льгот: 19 Евро; стрижка: мужская 
7 Евро, женская 12 Евро; обед в столовой: 2-3.5 Евро; кофе в кафе: 
1.7 – 3 Евро; пиво в пабе: 1.5 – 3 Евро; билет в кино: 4.5 – 5.5 Евро. 
Средние цены продовольственных продуктов: хлеб: 0.6 Евро; 
молоко: 0.7 Евро; сыр: 5 Евро/кг; ветчина: 5.5 Евро/кг; минеральная 
вода: 0.5 Евро/1,5 л; яблока: 0.7 Евро/кг. По состоянию на Август 2012. 

 Льготы 
Студенты в возрасте до 26 лет имеют право на льготы в большинстве 
средств общественного транспорта в Польше

 Жилье 
Студенты могут проживать в общежитии или снять частную комнату. 
Общежития обычно более дешевые, но надо заранее подать 
заявление, чтобы получить комнату или кровать, и учесть, что 
стандарты могут существенно различаться.

 Работа 
В то время как студенты из ЕС/ЕЭЗ вправе работать в Польше, 
студентам извне ЕС/ЕЭЗ необходимо подавать заявление на 
разрешение на работу, которое выдается только, если невозможно 
принять гражданина ЕС на данную должность. 

 Медицинские услуги 
Студентам извне ЕС/ЕЭЗ необходимо купить полис частного 
медицинского страхования. Для получения дополнительной 
информации посетите:
Национальный фонд здравоохранения www.nfz.gov.pl

Приглашаем 
на учебу 
в Польшу!

– Открой Европу

Приезжай
в Польшу

Ministry of Science and Higher Education, Republic o Poland www.nauka.gov.pl
The Foundation for the Development of the Education System (FRSE) www.frse.org.pl

Ministry of Science 
and Higher Education
Republic of Poland

study & be successful

 Why Poland? 
 X Poland is the 6th largest country and 9th largest 
economy in the EU

 X One of the fastest growing economies in the EU
 X Member of the European Union since 2004
 X Population of over 38 million
 X Member of the Schengen Area since 2007
 X Polish academic institutions to compete with 
the world’s recognized educational centres

 X More than 450 higher education institutions
 X Polish universities offer programmes in over 
200 fields of study 

 X Large variety of study programmes in English
 X 1,7 milion students in Poland

 Discounts 
Students aged below 26 are entitled to discounts on most means of public 
transport in Poland (with some differences in the discount rate under specific 
conditions allowing for the discount): 
 national railway – 51% discount for 2nd class tickets on all types of trains 
except EuroCity; necessary document: a valid student card from a Polish higher 
education institution;
 municipal transport – usually 50% discount; necessary document: a valid 
Polish student card (sometimes the International Student Identity Card – ISIC).

 Accommodation 
Students can stay at a dormitory or rent a private room. Dormitories are usually 
cheaper, but you need to apply early to get a place, and remember that standards 
may vary significantly.

 Work 
While EU/EEA students are eligible to work in Poland, non-EU/EEA students 
need to apply for a work permit, which is granted only if no EU citizen can fill 
the position. 

 Medical care 
In order to get free medical care in Poland EU/EEA students need to have the 
European Health Insurance Card (EKUZ), for which they apply in their home 
country. Non-EU/EEA students need to purchase a private health insurance 
policy. Find out more: www.nfz.gov.pl

Come to Poland  
Discover Europe

Ministry of Science and Higher Education, Republic of Poland www.nauka.gov.pl
The Foundation for the Development of the Education System (FRSE) www.frse.org.pl
Conference of Rectors of Academic Schools in Poland (KRASP) www.krasp.org.pl

STUDY & DISCOVER 

POLAND

Ulotki informacyjne 
Na potrzeby realizacji kampanii i udziału w międzynarodowych 
wydarzeniach dostępne są bezpłatne ulotki promocyjno-informa-
cyjne w 11 wersjach językowych (w języku angielskim, portugal-
skim, hiszpańskim, rosyjskim, ukraińskim, tureckim, gruziń-
skim, koreańskim, wietnamskim, chińskim oraz litewskim). 

Broszury zawierają podstawowe informacje na temat Polski, pol-
skiego systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, opłat i stypen-
diów, kosztów życia i warunków pracy, wymagań formalnych przy 
aplikowaniu na studia oraz kursów języka polskiego. Przy tłuma-
czeniu materiałów w języku portugalskim FRSE współpracowała 
z Ambasadą RP w Brazylii.

Dostępne na:
www.go-poland.pl/publications

 Exams and Assessment 
February is the month when the first examination session (sesja) within the academic 
year takes place. It usually starts in late January after the classes finish and lasts for two 
or three weeks, during which students have to take written and oral exams (egzaminy). 

Between the first session and the summer semester students have a two-week winter 
break. The summer semester continues until late June, when the second examination 
session takes place.

In order to complete a semester each student has to obtain at least pass marks for all 
classes within the semester, regardless of their form (including projects, integrated 
placements etc.). The assessment scale most often used envisages the following 
grades: very good (5), good plus (4+ or 4.5), good (4), satisfactory plus (3+ or 3.5), 
satisfactory (3), fail (2) (for detailed information on the grading scale used by a particular 
HEI check its current ECTS course catalogue).

 The costs of studying in Poland 
Full-time studies (in the Polish language) at the state Higher Education Institutions 
(HEIs) are free for Polish students and foreigners who commence studies in Poland 
on terms applicable to Polish citizens. These include citizens of the EU/EEA and 
students who hold the Polish Charter (Karta Polaka). All other foreigners are required 
to pay tuition fees that on average are the following:
 EUR 2000 per year for first, second and long cycle studies,
 EUR 3000 per year for doctoral, postgraduate and medical postgraduate 
internships as well as scientific, arts, specialist and post-doctoral internships,
 EUR 3000 per year for vocational courses and apprenticeships,
 EUR 2000 per year for an annual preparatory Polish language course to commence 
studies in Polish.
Fees at public and non-public HEIs are established by the institution itself under the 
condition that they cannot be lower than the costs of education process. The tuition 
fees range from EUR 2000 to 6000 per year and depend on the institution and study 
program (for MBA programs: about EUR 8000-12,000 per year).

 Higher education institutions in Poland  
 offer the following educational possibilities: 
 first cycle programmes:  leading to the professional title of licencjat 

(Bachelor’s degree), of 3 to 4 years duration  leading to the professional title 
of inżynier (literally “engineer” – Bachelor’s degree), of 3.5 to 4 years duration;

 second cycle programmes of 1.5 to 2 years duration, leading to the professional 
title of magister or an equivalent degree (Master’s degree), accessible to graduates 
of first cycle studies;

 long-cycle programmes (or one-tier degrees) of 4.5 to 6 years duration, leading 
to the professional title of magister or an equivalent degree (Master’s degree);

 third cycle programmes are doctoral programmes provided by the institutions 
as well as some research institutions (principally the Polish Academy of Sciences).

 Study programmes 
Polish Higher Education Institutions offer more than 5000 courses taught in Polish 
language and more than 700 courses taught in foreign languages (mainly English). 
All courses in Polish are available on the website www.wybierzstudia.nauka.gov.pl. All 
courses in English and other foreign languages are available through «Studyfinder» 
tool on www.go-poland.pl.

Monthly living costs: of an average student in Poland: 300 – 700 EUR.

 LIVING COSTS 

Mini guide for an international 
student in  Poland
 Higher education in Poland 
Poland was among 29 countries which signed the Bologna Declaration in 1999. Since 
then, many legislative changes have been introduced to adjust the Polish higher 
education system to the Bologna Process action lines. “Bologna tools” such as the 
three-cycle study system, ECTS and the Diploma Supplement are now legally binding 
for all Polish higher education institutions. Currently, Poland is working towards the 
full implementation of the National Qualifications Framework.
Students in Poland may study either at university-type institutions or at non-
university higher education schools (which may not award the doctoral degree). Both 
types of HEIs offer study programmes in various academic disciplines.

Structure  
of study 
programmes  
in Poland

Dormitory

55-100 EUR

2-3,5 EUR

6-7 EUR / kg

120-150 EUR

1,7-3 EUR

6 EUR / kg

30 EUR

1,5-3 EUR

0,5 EUR / 1,5 lt

20-40 EUR

5-6 EUR

0,8 EUR

12 EUR / 7 EUR

0,6 EUR

0,8 EUR

lunch at a canteen

ham

room at private appartment

coffee in a café

cheese

energy anD gas

beer at a pub

mineral water

full-price monthly ticket

cinema ticket

milk

haircut women / men

breaD

apples

Structure of 
studies in 
Poland

Poland conforms to the guidelines from the 
Bologna Process in European higher education. 
The degree system based on the three-cycle 
structure has been successfully implemented 
together with the European Credit Transfer and 
Accumulation System (ECTS). The European 
standard in higher education makes it easier for 
students to obtain recognition of their quali � -
cations in other countries. 

1st Cycle 
First-cycle studies  (3 to 4 years) leading to the 
professional title of a licencjat  or inżynier (En-
gineer, in the � eld of engineering, agriculture or 
economics). This is the Polish equivalent of the 
Bachelor’s degree. It is focused on preparing stu-
dents for future employment or for continued ed-
ucation within the Master’s degree programmes. 
To obtain this degree, students must earn 180-
240 ECTS credits.

Long-cycle studies
In addition to the general structure, 11 � elds of 
study including acting, art conservation and res-
toration, canon law, dentistry, law, medical analy-
sis, medicine, production and photography, phar-
macy, psychology and veterinary medicine, o� er 
long-cycle programmes only.

Long-cycle studies – Master’s degree pro-
gramme (4.5 to 6 years) leading to the profes-
sional title of a Master (magister, or an equivalent 
degree depending on the study course pro� le). To 
obtain this degree, students must earn 270-360 
ECTS credits. Such single long-cycle studies are 
based on an integrated study programme, which 

H I G H E R E D U C AT I O N I N P O L A N D

-

1 st Cycle 180-240 ECTS 

2nd Cycle 90-120 ECTS 

3rd Cycle

MASTER

BACHELOR
(Licencjat/Inżynier)

MASTER

DOCTORAL studies (PhD)

MATURA CERTIFICATE
(or equivalent)

270-360 ECTS 

Long-cycle

years of
education
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Ministry of Science 
and Higher Education
Republic of Poland

 Kodėl Lenkija?
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Nuolaidos

Studentams iki 26 metų amžiaus Lenkijoje taikomos nuolaidos įsigyjant daugelio viešojo 
transportų rūšių bilietus (nuolaidos dydis skiriasi priklausomai nuo aplinkybių, suteikiančių 
teisę į nuolaidą):
    valstybiniai geležinkeliai – 51% nuolaida bilietams keliauti 2-ąja klase visais traukiniais, 
išskyrus  „EuroCity“; būtina pateikti galiojantį Lenkijos aukštojo mokslo institucijos išduotą 
studento pažymėjimą; 
   savivaldybės transportas – dažniausiai taikoma 50% nuolaida; būtina pateikti galiojantį 
Lenkijos Respublikos studento pažymėjimą (kartais – Tarptautinį studento pažymėjimą – ISIC). 

Apgyvendinimas

Studentai gali gyventi bendrabutyje arba privačiai nuomotis kambarį. Paprastai gyventi 
bendrabutyje pigiau, tačiau būtina iš anksto teikti paraišką bendrabučio kambariui gauti. 

Darbas

Studentai, atvykę iš ES/EEE, turi teisę dirbti Lenkijoje. Studentai, atvykę iš už ES/EEE 
ribų, privalo gauti leidimą dirbti, kuris ne ES piliečiams suteikiamas tik tuo atveju, jei nė 
vienas kitas ES pilietis nepageidauja užimti esamos laisvos darbo vietos.

Sveikatos priežiūra

Norėdami pasinaudoti nemokamomis sveikatos priežiūros paslaugomis Lenkijoje, studentai, 
atvykę iš ES/EEE, privalo turėti Europos sveikatos draudimo kortelę, kuria turėtų 
pasirūpinti savo gimtojoje šalyje. Studentams, atvykusiems iš už ES/EEE ribų, reikėtų 
įsigyti privatų sveikatos draudimą. Daugiau informacijos rasite: www.nfz.gov.pl

Lenkijos Respublikos mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo ministerija www.nauka.gov.pl
Lenkijos institutas Vilniuje: www.lenkijosinstitutas.lt
Švietimo sistemos plėtros fondas (FRSE) www.frse.org.pl 
Lenkijos Respublikos akademinių institucijų rektorių konferencija (KRASP) www.krasp.org.pl

STUDIJOS SEKMEI
STUDIJUOK IR ATRASK 

  Lenkija yra šeštoji pagal dydį ir viena iš sparčiausiai 
augančių ekonomikų ES erdvės narė.

  Tai viena iš sparčiausiai augančių ekonomikų ES 

  Europos Sąjungos narė nuo 2004 metų

  Gyventojų skaičius viršija 38 milijonus

  Šengeno erdvės narė nuo 2007 metų

  Lenkijos akademinės institucijos konkuruoja su pas-
aulyje pripažintais švietimo centrais

  Daugiau negu 450 aukštojo mokslo institucijų

  Lenkijos universitetai siūlo daugiau negu 200 įvairių 
sričių studijų programų 

  Daug įvairių studijų programų dėstoma anglų kalba

  Lenkijoje yra 1,7 milijono studentų

ATVYK i LENKIJA – 

ATRASK EUROPA
LENKIJA

Ministry of Science 
and Higher Education
Republic of Poland

Навчайтесь
в Польщі!

Київ 2013 | Україна

Відвідайте нас і отримайте необхідну інформацію, щоб зробити перші кроки в Польщі!
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W 2016 roku Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
kontynuowała zainaugurowaną w 2015 roku kampa-
nię promocyjną Erasmus+ in Poland, poprzez którą 
promuje Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego 
oraz informuje o możliwościach studiowania w Polsce 
dzięki programowi Erasmus+. W ramach kampanii 
Erasmus+ in Poland została przygotowana strona 
internetowa w języku angielskim, materiały promo-
cyjno-informacyjne dotyczące studiowania w Polsce, 
a możliwości programu Erasmus+ były prezentowane 
przez przedstawicieli FRSE podczas wykładów i wy-
darzeń towarzyszących targom Salao do Estudante 
w Brazylii oraz China Education Expo w Chinach.

in poland
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Приезжай в ПольшуОткрой Европу!

www.go-poland.pl

RUS

2016

Materiały promocyjne 

Film promocyjny 

Na potrzeby kampanii Ready, Study, Go! Poland w 2016 roku 
FRSE przygotowała materiały promocyjne oraz gadżety, między 
innymi znaczki z logo kampanii, mini roll-upy, identyfikatory, wi-
zytówki w różnych wersjach językowych, koszulki oraz smycze 
okolicznościowe.

Wilno | Litwa • Tbilisi | Gruzja • Rio de Janeiro | Brazylia • Kurytyba | Brazylia • Ałmaty | Kazachstan • Denver | USA •                                                   Liverpool | Wielka Brytania • Baku | Azerbejdżan • Szanghaj | Chiny • Chengdu | Chiny • Guangzhou | Chiny • New Delhi | Indie
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 Ponad 800 programów 
studiów prowadzonych 
w językach obcych na trzech 
poziomach kształcenia można 
znaleźć w wyszukiwarce 

Studyfinder.

 W 2016 roku strona 

zanotowała ponad 0,5 mln 

odsłon (najwięcej z Indii, UK, USA, 

Ukrainy i Brazylii).

 portal działa w 10 językach 
(angielskim, polskim, arabskim, 

chińskim, francuskim, hiszpańskim, 

niemieckim, portugalskim, rosyjskim 

i ukraińskim).

 Adres domeny był 
promowany różnymi kanałami,  
np. poprzez reklamę w magazynach 
pokładowych linii lotniczych 
WizzAir, sponsorowanie 
połączenia internetowego m.in. 
na konferencji EAiE, linkowanie 
na ponad 600 zewnętrznych 
serwisach internetowych, w tym m.in. 
portalu Study in Europe Komisji 
Europejskiej, portalach  
www.bachelorsportal.eu oraz 
www.mastersportal.eu.

Portal www.go-poland.pl to oficjalna strona uruchomiona przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego promująca studiowanie 
w Polsce wśród cudzoziemców. W serwisie oprócz kierunków stu-
diów prowadzonych w językach obcych można znaleźć informacje 
o  systemie polskiego szkolnictwa wyższego, a  także praktyczne 

porady, jak przygotować się do przyjazdu do Polski. Sekcja newsów 
prezentuje m.in. relacje z targów, na których zostało zorganizowa-
ne stoisko narodowe, a w galerii można obejrzeć przykłady nowo-
czesnej infrastruktury badawczej i dydaktycznej polskich uczelni.

promocja w internecie

W ramach przygotowań do udziału Polski w wydarzeniach Ready, Study, Go! Poland FRSE 
prowadzi stronę internetową highereducationinpoland.org.pl, zawierającą informacje 
na temat konferencji oraz targów organizowanych w danym roku. Na stronie internetowej 
uczelnie mogą rejestrować się na poszczególne wydarzenia. 

informacje o organizowaniu przez FRSE i MNiSW polskich stoisk podczas targów i moż-
liwości delegowania na nie przedstawicieli uczelni są przesyłane do uczelni za pośred-
nictwem kanałów informacyjnych FRSE i MNiSW. 

Relacja fotograficzna z wydarzeń 
organizowanych w ramach 
kampanii Ready, Study, Go! 
Poland znajduje się na flickrze FRSE 
www.flickr.com/photos/frse_pl/

Wilno | Litwa • Tbilisi | Gruzja • Rio de Janeiro | Brazylia • Kurytyba | Brazylia • Ałmaty | Kazachstan • Denver | USA •                                                   Liverpool | Wielka Brytania • Baku | Azerbejdżan • Szanghaj | Chiny • Chengdu | Chiny • Guangzhou | Chiny • New Delhi | Indie



17

2016

Wejścia na www.go-poland.pl w 2016 r.

EAiE – strona powitalna WiFi w Liverpoolu

Wilno | Litwa • Tbilisi | Gruzja • Rio de Janeiro | Brazylia • Kurytyba | Brazylia • Ałmaty | Kazachstan • Denver | USA •                                                   Liverpool | Wielka Brytania • Baku | Azerbejdżan • Szanghaj | Chiny • Chengdu | Chiny • Guangzhou | Chiny • New Delhi | Indie
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Instytucje, które wzięły udział w kampanii 2016

W 2016 roku w 9 imprezach targowych i konferencyjnych organizowanych 
przez FRSE i MNiSW w ramach kampanii Ready, Study, Go! Poland udział wzię-
ło 191 osób reprezentujących 54 instytucje.
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1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

2. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)

3. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich 

(KRASP)

4. Instytut Polski w Wilnie

5. Urząd Miasta Lublin

6. Miasto Poznań

7. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

8. Ambasada RP w Tbilisi

9. Ambasada RP w Brazylii

10. Konsulat RP w Kurytybie

11. Konsulat Generalny RP w Kantonie

12. Konsulat Generalny RP w Chengdu

13. Konsulat Generalny RP w Szanghaju

UNiWeRSyTeTy

14. Uniwersytet Gdański

15. Uniwersytet Warszawski

16. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

17. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

18. Uniwersytet Opolski

19. Uniwersytet Wrocławski

20. Uniwersytet Łódzki

21. Uniwersytet Śląski w Katowicach

22. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

23. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

24. Uniwersytet Zielonogórski

25. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

26. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Warszawie

UCzeLNie meDyCzNe

27. Gdański Uniwersytet Medyczny 

28. Warszawski Uniwersytet Medyczny

UCzeLNie eKONOmiCzNe

29. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

30. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

31. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

32. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

33. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

UCzeLNie TeChNiCzNe

34. Akademia Górniczo-Hutnicza  

im. Stanisława Staszica w Krakowie

35. Politechnika Łódzka

36. Politechnika Gdańska

37. Politechnika Śląska

38. Politechnika Poznańska

39. Politechnika Warszawska

40. Politechnika Wrocławska

UCzeLNie ROLNiCze

41. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

UCzeLNie NiepUBLiCzNe

42. Akademia Finansów i Biznesu Vistula

43. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

44. Collegium Civitas w Warszawie

45. Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego 

46. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

47. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny 

w Warszawie

48. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

49. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych 

w Warszawie

50. Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych 

im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

51. Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy 

w Katowicach

52. Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna  

im. Bolesława Prusa

53. Szkoła Nauk Społecznych IFiS PAN

54. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

55. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

pAŃSTWOWe WyŻSze SzKOŁy zAWODOWe

56. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  

im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

57. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa 

Komeńskiego w Lesznie
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Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wspiera internacjonalizację szkolnictwa wyższego 

w Polsce poprzez zarządzanie europejskimi programami finansującymi mobilność studentów 

i pracowników akademickich oraz transfer innowacji między europejskimi uczelniami.  

Od 2012 roku FRSE wspiera Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

w realizacji kampanii promocyjnej Ready, Study, Go! Poland.

O p ra c o wa n i e  ra p o r t u :

Zespół Promocji i Komunikacji 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

Zdjęcia zamieszczone w publikacji pochodzą z archiwum FRSE oraz MNiSW.  

Zdjęcie wykorzystane na okładce: Theta

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

ul. Mokotowska 43

00-551 Warszawa 

tel.: + 48 22 463 10 00

e-mail: kontakt@frse.org.pl

www.frse.org.pl

FRSE.�
ErasmusPolska

@FRSEdukacji
@EUErasmusPlus

frse_pl

FRSEtv FRSE FRSE

F R S E  w  m e d i a c h  s p o ł e c z n o ś c i o w y c hk o n t a k t

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

ul. Mokotowska 43

00-551 Warszawa 

tel.: + 48 22 463 10 00

e-mail: kontakt@frse.org.pl

www.frse.org.pl

FRSE.�
ErasmusPolska

@FRSEdukacji
@EUErasmusPlus

frse_pl

FRSEtv FRSE FRSE

F R S E  w  m e d i a c h  s p o ł e c z n o ś c i o w y c hk o n t a k t

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło kampanię Ready, Study, Go! 
Poland w marcu 2012 r. Od tego czasu oferta była promowana pod biało-czerwonym 
szyldem na 50 wydarzeniach w 22 krajach. Z możliwości bezpłatnej promocji skorzy-

stało 653 uczestników z 74  instytucji oraz uczelni. Na potrzeby kampanii powstał portal www.go-poland.pl, który jest 
dostępny w dziesięciu wersjach językowych.

2012-2016

67
WYDARZEŃ

26
KRAJÓW


