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Na rze ka my na nasz sy stem edu ka -
cji, a tym cza sem ma my gro no za do -
wo lo nych stu den tów... z za gra ni cy.
Za py ta liś my, dla cze go przy je cha li się
uczyć właś nie do nas

Sto łecz na nie pub licz na Aka de mia Le -
o na Koź miń skie go chwa li się, że pro -
cen to wo jest naj bar dziej umię dzy na -
ro do wio ną uczel nią w Pol sce – aż 30
proc. jej stu den tów po cho dzi z za gra -
ni cy. Są z 57 kra jów, naj licz niej re pre -
zen to wa na jest Ukra i na, za raz po niej
Fran cja i Hisz pa nia. Na Ła zar skim
uczy się ich w su mie 577, na Uczel ni
Vi stu la ok. 400. Ob co kra jow ców nę -
cą też uczel nie pań stwo we. Na Uni -
wersytecie Ja giel loń skim z 587 za gra -
nicz nych stu den tów stu diu je kie run -
ki w ję zy ku pol skim, a ko lej nych 722
w ję zy kach ob cych (z nich pra wie po -
ło wa to Nor we go wie, naj chęt niej wy -
bie ra ją wy dział le kar ski). W war szaw -
skiej Szko le Głów nej Han dlo wej, któ -
ra osta t nio moc no re kla mu je się na
Wscho dzie, ob co kra jow cy sta no wią
na ra zie ok. 4 proc. stu den tów – wię -
kszość z Bia ło ru si. Naj czę ściej wy bie -

ra ją płat ny kie ru nek in ter na tio nal bu -
si ness al bo fi nan se i ra chun ko wość.

Za gra nicz ni ma tu rzy ści mu szą jed -
nak naj pierw zdać te sty po twier dza -
ją ce zna jo mość ję zy ka, w któ rym chcą
stu dio wać. Uczel nie bio rą pod uwa gę
mię dzy na ro do we cer ty fi ka ty al bo
prze pro wa dza ją włas ne eg za mi ny.

Wy kła dow cy ka żą sa me mu 
szu kać wie dzy 

Das ha Tsa bak z Ukra i ny, I rok po lo ni -

sty ki na Uni wersytecie War szaw skim 

– Mój ta ta jest Po la kiem, by łam cie ka wa,
jak jest w Pol sce. Po za tym naj lep sza

uczel nia na Ukra i nie zaj mu je ty siąc któ -
reś miej sce w ran kin gach, UW jest du -
żo wy żej. Po lo ni sty kę wy bra łam, bo wy -
gra łam olim pia dę z pol skie go i nie mu -
sia łam zda wać eg za mi nu z ję zy ka.

Stu dia są trud ne, co praw da mam
czwór ki i piąt ki, ale du żo się uczę. Na
Ukra i nie wy kła dow cy da ją go to we ma -
te ria ły i trze ba się ich na u czyć, na UW
po ka zu ją, jak znaj do wać in for ma cje, ale
szu ka się sa me mu. Mam na dzie ję, że zo -
sta nę tu na sta łe, cho ciaż nie wiem jesz -
cze, gdzie chcę pra co wać. Wol ny czas
naj chęt niej spę dzam wTyg mon cie [klub
jaz zo wy – red.] al bo w aka de mi ku.

Do brze wy pa da cie w ran kin gach

Mi cha ił Ga la szew ski z Bia ło ru si, II

rok me tod ilo ścio wych w eko no mii

i sy ste mów in for ma cyj nych na SGH 

– Wy bra łem Pol skę, bo tro chę chcia -
łem wró cić do ko rze ni – mój dzia dek
wal czył w AK. A SGH, bo we dług ran -
kin gów „New York Ti me sa” to jed na
z naj lep szych uczel ni eko no micz nych
w Eu ro pie i naj lep sza w Pol sce.

Trud no by ło mi prze sta wić się z cy -
ry li cy na al fa bet ła ciń ski. Do tej po ry,
gdy na eg za mi nie trze ba du żo pi sać,
cza sem to, co lą du je na kar tce, nie
przy po mi na te go, co mia łem w gło wie.

Chcę tu zo stać – mo że zro bię do kto -
rat i bę dę wy kła dał al bo pra co wał
w ban ku lub na gieł dzie. Na ra zie od -
by wam ty le sta ży, ile się da, że by zo -
ba czyć, co mi się po do ba.

Du żych róż nić kul tu ro wych nie wi -
dzę, cho ciaż je cie bar dzo du żo bia łe -
go chle ba. Po do bry czar ny chleb jeż -
dżę na dru gi ko niec mia sta.

Jest ta niej niż w Tur cji 

Bu rak Ca le bi z Tur cji, II rok in ter na -

tio nal re la tions na Uczel ni Vi stu la 

– Stu dia wPol sce wy da ły mi się naj ko rzyst -
niej sze: śro dek Eu ro py, więc wy god nie
stąd pod ró żo wać, czes ne jest niż sze niż
wTur cji. Mam wra że nie, że uczę się tu kon -
kret nych rze czy. Zda wa nie eg za mi nów
nie jest bar dzo trud ne, bo zwy kle mam 4-
5 szans, że by zdać. Po lu bi łem tu głów nie
je dze nie – pie ro gi iza pie kan ki na mie ście.
Ale mam wra że nie, że nie prze pa da cie na
mu zuł ma na mi. Gdy za czy nam sły szeć
obel gi, po pro stu się od wra cam.

Mo że po stu diach spró bu ję wy je chać,
ale póź niej chciał bym się ustat ko wać wPol -
sce, ije śli znaj dę żo nę, tu taj wziąć ślub.

Agata Piasecka

Po wiedzę, zatrudnienie i żonę 

Dasha Tsabak
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WIELKOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA ZAPRASZA DO UDZIAŁU 

W BEZPŁATNYM SZKOLENIU

„OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I WYKORZYSTYWANIE
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ U ODBIORCY

KOŃCOWEGO”

W POZNANIU, GNIEŹNIE, KALISZU, KONINIE, LESZNIE ORAZ PILE 

TEMATYKA SZKOLENIA (21 h):
– oszczędność ciepła, 
– oszczędność energii elektrycznej, 
– energia słoneczna, geotermalna, wodna, wiatrowa,
– biomasa,
– finansowanie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii. 

Szkolenie przeznaczone jest dla:
· przedsiębiorców i/lub ich pracowników w wieku poniżej 25 r.ż. i powyżej

50 r.ż. (zameldowanych na terenie woj. wielkopolskiego);
· zatrudnionych w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach posiadających

siedzibę w Wielkopolsce, na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru,
mianowania, umowy spółdzielczej oraz samozatrudniowych;

· przedsiębiorstw z branży budowlanej, rolniczej lub hotelarskiej.

Projekt obejmuje również doradztwo e-mail.
W sposób szczególny zapraszamy kobiety. Do każdego szkolenia przewidziane
są 2 h wsparcia psychologiczno-doradczego dla pań dotyczące przełamywania
stereotypów zatrudnienia w budownictwie, asertywności i podnoszenia
kwalifikacji.
O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Projekt objęty jest pomocą de minimis.

Więcej informacji: tel./fax 61 8542019, kom. 784 648 906
e- mail: szkolenia.efs@wkp.piib.org.pl, efs@wkp.piib.org.pl

oraz na www.woiib.org.pl w zakładce szkolenia

WIELKOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

60–602 Poznań, ul. Dworkowa 14
tel. 061 854 20 10, fax.0 61854 20 11

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

31833738
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