Targi Polskich Uczelni w Nowym Jorku

22 i 23 października w Konsulacie Generalnych RP w Nowym Jorku odbędą się
Targi Polskich Uczelni Wyższych w Nowym Jorku. W tych dniach szczególnie
zapraszamy młodzież szkolną, osoby rozważające podjęcie w Polsce studiów
drugiego stopnia i rodziców. Podczas targów można będzie zapoznać się z ofertą
edukacyjną 14 najlepszych uczelni medycznych, technicznych oraz uniwersytetów w
Polsce, będą to:
1. Warszawski Uniwersytet Medyczny
2. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
3. Uniwersytet Jagielloński
4. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
5. Uniwersytet Śląski w Katowicach
6. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
7. Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi
8. Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie
9. Uniwersytet Warszawski
10. Uniwersytet Wrocławski
11. Politechnika Śląska
12. Collegium Civitas
13. Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
14. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Przy tej okazji warto przypomnieć, że każda osoba posiadająca polskie obywatelstwo
studiuje w Polsce po polsku bez ponoszenia opłat. W przypadku wybrania kierunku
wykładanego w języku angielskim, studia są płatne, ale polskie uczelnie oferują
wysokiej jakości studia w bardzo atrakcyjnej cenie. Rok studiów medycznych kosztuje
około 14.000 USD, stomatologii 15.000 USD, biotechnologii 4000 USD a informatyki
3000 USD. Koszty utrzymania w Polsce są nadal dużo niższe, a dyplomy uczelni z
Polski – jako kraju członkowskiego Unii Europejskiej - są wysoko cenione w innych
krajach. Studiowanie w Polsce to dobra inwestycja w przyszłość.
Dodatkowym atutem jest możliwość aplikowania do udziału w europejskim programie
Erasmus+. Większość uczelni ma podpisane umowy wymiany międzynarodowej, które
pozwalają na zdobycie stypendium oraz wyjazd do innego kraju. Jeden semestr lub
cały rok zajęć na uczelniach w Berlinie, Amsterdamie, Rzymie albo Barcelonie to
wyjątkowa okazja nie tylko do zdobycia wiedzy, ale także doświadczenia
międzynarodowego oraz poznania nowych przyjaciół z całego świata.
Polskie uczelnie przygotowały pełną informację na temat oferowanych kierunków i
stypendiów. Kandydaci na studia będą mogli dowiedzieć się, jakie dokumenty są
wymagane przy składaniu aplikacji, jakie są warunki studiowania na kampusie i jakie
stypendia oferują poszczególne uczelnie.
Dodatkową zachętą do wybrania polskich uczelni wyższych mogą być stypendia
Programu dla Polonii im. Generała Władysława Andersa, które przyznaje Narodowa
Agencja Wymiany Akademickiej (w skrócie NAWA). Umożliwia on młodzieży polskiego
pochodzenia kształcenie na polskich uczelniach w języku polskim. W tym roku na
chętnych czekała nowość - w tegorocznym naborze grupa uprawnionych

wnioskodawców została poszerzona. Teraz ubiegać się o udział w programie mogą
także młodzi ludzie, którzy posiadają polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego
kraju, a które odbywały cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej oraz studiów
I stopnia poza granicami Polski. Zmiany – zgodne z postulatami środowiska
akademickiego i środowisk polonijnych – miały dać szansę jak najszerszej grupie
młodych ludzi, którzy mają polskie korzenie, na studia w ojczyźnie przodków.
„Program im. gen. Władysława Andersa to szansa dla młodych ludzi z całego świata
do poznania kraju swoich przodków, jego historii, kultury oraz języka. Budowanie
tożsamości narodowej połączone jest z zachętą do odkrywania pasji, określenia
ścieżki rozwoju zawodowego oraz prezentowania piękna nauki. W przyszłości nasi
stypendyści będą nie tylko ambasadorami NAWA, ale przede wszystkim będą
promować pozytywny wizerunek polskiego szkolnictwa wyższego za granicą” – mówi
dr Dawid Kostecki, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
Targi Polskich Uczelni w Nowym Jorku są organizowane przez Narodową Agencję
Wymiany Akademickiej, Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym
Jorku oraz Centralę Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce.

Program wydarzenia:
Sobota, 22 października
16.00 – oficjalne otwarcie targów
20.00 – zamknięcie targów
Niedziela, 23 października
10.00 – rozpoczęcie targów
20.00 – zamknięcie targów

