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Wła dze uczel ni aka de mic kich 
 
Sza now ni Pań stwo, 
 
W ro ku aka de mic kim 2021/22 pro wa dzić bę dzie my szesnastą już edy cję pro gra mu „Stu dy in 
Po land”, re ali zo wa ne go wspól nie przez Kon fe ren cję Rek to rów Aka de mic kich Szkół Pol skich 
(KRASP) i Fun da cję Edu ka cyj ną „Per spek ty wy”. Dzia ła nia te da ją wy mier ne efek ty w po sta ci 
lep sze go po strze ga nia pol skie go szkol nic twa wyż sze go na świe cie oraz two rzą so lid ne pod -
sta wy do roz wo ju umię dzy na ro do wie nia pol skich szkół wyż szych i zwięk sze nia licz by ob co -
kra jow ców stu diu ją cych w Pol sce.  
 
Spój na i kon se kwent na pro mo cja pol skich uczel ni za gra ni cą sta je się szcze gól nie waż -
na w cza sach nie pew no ści epidemicznej i powrotu do normalności w nowym wydaniu. Licz -
ba stu den tów ob co kra jow ców w Pol sce wzro sła w cią gu pięt na stu lat 10 razy – z 8829 w roku 
2005 do ponad 84 tysięcy w roku 2020. Utrzy ma nie te go po zio mu umiędzynarodowienia 
w kontekście pan de mii COVID-19 wy ma ga  traf ne go okre śle nia głów nych kie run ków na szych 
re kru ta cyj nych za in te re so wań, po sta wie nia wy ko nal nych za dań i po dwo je nia wy sił ków. A tak -
że po głę bie nia umie jęt no ści wspól ne go dzia ła nia. 
 
Ser decz nie za pra sza my uczel nie człon kow skie KRASP do kon ty nu acji udzia łu w pro gra -
mie „Stu dy in Po land” w ro ku aka de mic kim 2021/22. Jak co ro ku, przy go to wa li śmy sze ro ki 
ze staw dzia łań pro mo cyj no -in for ma cyj nych za gra ni cą, a tak że wspie ra ją cych kom pe ten cje 
uczel ni w za kre sie umię dzy na ro do wie nia.  
 
Prze sy ła my uzgod nio ny z Ko mi sją ds. Współ pra cy Mię dzy na ro do wej KRASP „Plan dzia łań Stu -
dy in Po land w ro ku aka de mic kim 2021/22”. Za sa dy uczest nic twa w pro gra mie oraz for mu -
larz zgło sze nia znaj du ją się na stro nie: www.stu dy in po land.pl/ofer ta20 21 -22 
 
Ze wzglę dów or ga ni za cyj nych, bę dzie my wdzięcz ni za po twier dze nie udzia łu w pro gra mie 
naj póź niej do 15 paź dzier ni ka 2021.  
 
Wła dzom uczel ni i wszyst kim oso bom za an ga żo wa nym w pro ce sy umię dzy na ro do wie nia pol -
skie go szkol nic twa wyż sze go ży czy my suk ce sów w No wym Ro ku Aka de mic kim! 
 
Z wy ra za mi sza cun ku 
 
 
 
Wal de mar Si wiń ski  
z Ze spo łem Stu dy in Po land 
 
Fun da cja Edu ka cyj na  
„Per spek ty wy” 
 
1 wrze śnia 2021 r. 

Studenci zagraniczni w Polsce 2000-2020

2020/21
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INTERNACJONALIZACJA W CZASACH NIEPEWNOŚCI
Działania Study in Poland w roku akademickim 2021/22 skoncentrowane będą – ze względu na wciąż niepewną 
sytuację epidemiczną w Polsce i za granicą – na promocji polskich uczelni w przestrzeni wirtualnej: internecie, 
wyszukiwarkach, mediach społecznościowych, ale wracamy także do aktywności stacjonarnych. Czas pandemii 
pokazał, że nawet najbardziej zaawansowane narzędzia wirtualne nie zastąpią kontaktu z drugim człowiekiem 
na żywo. Wsparciem dla tych działań będą publikacje w formie e-book oraz tradycyjnej, porządkujące informacje 
o polskich uczelniach i ułatwiające promocję ich oferty edukacyjnej na targach i innych wydarzeniach 
międzynarodowych stacjonarnych i online. 
 
Udział w mię dzy na ro do wych tar gach edu ka cyj nych trak to wa ny był za wsze ja ko „sta ły frag ment gry”, któ ry w wie -
lu re gio nach świa ta sta no wi istot ne uzu peł nie nie pro mo cji in ter ne to wej i mo bil nej. W ubie głym ro ku aka de mic -
kim, z przy czyn oczy wi stych prze nie śli śmy pro mo cję tar go wą do świa ta on li ne – w bez piecz ny spo sób do cie ra jąc 
do za gra nicz nych kan dy da tów na stu dia.  
 
W roku akademickim 2021/22 skupimy się tradycyjnie na kierunku wschodnim (Ukraina, Białoruś, Rosja, 
Kazachstan, Uzbekistan, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Turcja), który daje największe szanse na wzrost liczby 
aplikacji od utalentowanych osób zainteresowanych studiami w Polsce.  
 
Sku tecz ność po dej mo wa nych przed się wzięć zo sta nie za pew nio na po przez dzia ła nia wspie ra ją ce. Bę dą to mię -
dzy in ny mi: kon fe ren cja Stu den ci za gra nicz ni w Pol sce 2022, plat for ma in for ma cyj na dla uczel ni uczest ni czą -
cych w pro gra mie www.in fo.stu dy in po land.pl, new slet ter „Stu dy in Po land”, Na gro da In ter na tio na li za tion Stars 
dla osób, któ re w wy bit ny spo sób roz wi ja ją umię dzy na ro do wie nie pol skich uczel ni, kon kurs In ter stu dent 2022 
pro mu ją cy do bre prak ty ki w za kre sie wspie ra nia stu den tów za gra nicz nych, a tak że Aka de mia In ter na cjo na li za -
cji z sze ro ką ofer tą szko leń nt. prak tycz nych aspek tów umię dzy na ro do wie nia.  
 
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, działając w ramach Porozumienia o strategicznym partnerstwie z KRASP, 
oferuje uczelniom zainteresowanym uczestnictwem w programie Study in Poland w roku 2021/22 niniejszy 
„Pakiet usług promocyjno-marketingowych”.

PLAN DZIAŁAŃ  
w ramach programu Study in Poland w roku akademickim 

2021/22 



PROMOCJA W INTERNECIE,  
MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Roz bu do wa nie o no we funk cjo nal no ści i bie żą ca ak tu ali za cja in ter ne to we go ser wi -
su www.stu dy in po land.pl w ję zy ku an giel skim, za wie ra ją ce go in for ma cje o uczel niach 
uczest ni czą cych w pro gra mie Stu dy in Po land i pro gra mach stu diów w ję zy kach ob -
cych. Per so na li za cja i udo stęp nie nie pa ne li ak tu ali za cji tre ści uczel niom. Sze ro ka pro -
mo cja ser wi su ka na ła mi in for ma cyj ny mi i ofi cjal ny mi, a tak że od płat ne po zy cjo no wa nie 
w wy szu ki war kach in ter ne to wych oraz ulo ko wa nie ad re su na mię dzy na ro do wych stro -
nach edu ka cyj nych. Bie żą ca ak tu ali za cja ser wi sów Stu dy in Po land z in for ma cja mi w ję -
zy kach ro syj skim i ukra iń skim. 
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Roz wój do tych cza so wych pro fi li Stu dy in Po land w me diach spo łecz no ścio wych, a tak -
że uru cho mie nie i roz bu do wa no wych ka na łów – istot nych w kra jach prio ry te to wych 
z punk tu wi dze nia pro mo cji ofer ty pol skie go szkol nic twa wyż sze go. Do ło żo ne bę dą sta -
ra nia, aby pro fil Stu dy in Po land na Fa ce bo oku da lej był dla mło dych lu dzi na ca łym 
świe cie atrak cyj nym źró dłem wie dzy o stu diach w Pol sce i in te rak tyw ną plat for mą ko -
mu ni ka cyj ną po przez po sze rze nie za się gu, płat ne kam pa nie pro mo cyj ne, spój ną stra -
te gię pro mo cji tre ści pro fi li uczel ni człon kow skich. Roz bu do wa ny bę dzie pro fil Stu dy in 
Po land RU – w ję zy ku ro syj skim oraz pro fi le i ka na ły ko mu ni ka cji na in nych, re gio nal -
nych plat for mach spo łecz no ścio wych – vkon tak te oraz te le gram. 

OFERTA 2021/22
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Przy go to wa nie czter na stej edy cji in for ma to ra Stu dy in Po land – Uni ver si ty Gu -
ide 2022/23 w ję zy ku an giel skim, za wie ra ją cym ob szer ne pre zen ta cje uczel ni i ich 
ofer tę ad re so wa ną do stu den tów za gra nicz nych. In for ma tor zo sta nie wy da ny w for -
mie e -bo ok do bez płat ne go po bra nia ze stro ny www.stu dy in po land.pl, wer sja tra -
dy cyj na bę dzie sze ro ko dys try bu owa na pod czas tar gów edu ka cyj nych oraz in ny mi 
ka na ła mi pro mo cjij. Wy dru ko wa ny in for ma tor zo sta nie prze ka za ny do pol skich pla có -
wek dy plo ma tycz nych, kon su lar nych i na uko wych na świe cie. 

Przy go to wa nie dziewiątej edy cji in for ma to ra Stu dy in Po -
land – Информаци я о польских ВУЗах 2022/23 w ję zy ku 
ro syj skim, któ ry bę dzie za wie rał ob szer ne pre zen ta cje 
uczel ni i ich ofer tę ad re so wa ną do stu den tów z kra jów 
by łej WNP (Ro sja, Ukra ina, Bia ło ruś, Ka zach stan, Azer -
bej dżan, Uzbekistan, Ta dży ki stan, Gruzja, Armenia) za -
in te re so wa nych pod ję ciem stu diów w Pol sce. 
Pod sta wo wą for mą dys try bu cji in for ma to ra bę dzie e -bo -
ok do po bra nia ze stro ny www.stu dy in po land.pl oraz 
wersja tradycyjna pod czas tar gów edu ka cyj nych, zo sta -
nie ona także prze ka za na do pol skich pla có wek dy plo -
ma tycz nych, kon su lar nych i na uko wych na świe cie. 
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PROMOCJA NA MIĘDZYNARODOWYCH 
TARGACH EDUKACYJNYCH
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OFERTA 2021/22

Pro mo wa nie uczel ni uczest ni czą cych w pro gra mie na wspól nym sto isku Stu dy  
in Po land pod czas mię dzy na ro do wych tar gów edu ka cyj nych za gra ni cą. Zgodnie z 
ustaleniami Komitetu Koordynacyjnego Stu dy in Po land, w ro ku 2021 i 2022 będą to 
następujące targi edukacyjne: 
 

     
• TURCJA - Stambuł, 23-24 października • KAZACHSTAN - Ałmaty, 1-2 listopada 

• ROSJA - Moskwa, 6-7 listopada  
 
 

• BIAŁORUŚ - Mińsk, luty • TURCJA - Stambuł, marzec  
• KAZACHSTAN - Almaty, kwiecień • UKRAINA - Kijów, kwiecień 
• UZBEKISTAN - Taszkent, kwiecień • ARMENIA - Erywań, kwiecień 
 

Na sto iskach na ro do wych or ga ni zo wa nych za gra ni cą w ra mach pro gra -
mu Stu dy in Po land na czel ną za sa dą wy sta wien ni czą jest za pew nie nie 

peł nej toż sa mo ści wszyst kim uczest ni czą cym w tar gach pol skim szko -
łom wyż szym. Każ da z nich eks po no wa na jest po przez du żą i czy tel ną 

„wi zy tów kę uczel ni”, w tym na zwę uczel ni, jej lo go w ko lo rze i ad res stro -
ny in ter ne to wej. Wiel kość sto iska jest w każ dym przy pad ku do pa so wy -

wa na do licz by pre zen tu ją cych się uczel ni: im wię cej – tym więk sza 
po wierzch nia. Za pew nia to każ dej uczel ni peł ny kom fort wy sta wien ni czy i sku -

tecz ność pre zen to wa nia swo jej ofer ty na tar gach – przez ca ły okres ich trwa -
nia. Do dat ko wo or ga ni zo wa ne są spo tka nia z lo kal ny mi agen cja mi 

re kru ta cyj ny mi za in te re so wa ny mi ryn kiem pol skim oraz uczel nia mi za in te -
re so wa ny mi na wią za niem i roz wo jem współ pra cy z Pol ską. 
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IV.2022

Moskwa

Taszkient
IV.2022

Erywań
IV.2022

Almaty

Stacjonarne targi edukacyjne

Promocja studiów IT w Polsce
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PROMOCJA NA MIĘDZYNARODOWYCH 
TARGACH EDUKACYJNYCH

OFERTA 2021/22

Uwa ga: w przy pad ku braku możliwości wzię cia udzia łu w tar gach  
sta cjo nar nych – ze względu na po gor sze nie się sy tu acji epi de micz nej, 
wiosną 2022 za pro po nu je my uczelniom SiP udział w wy da rze niach  
on li ne na plat for mie wir tu al nej Per spek tyw, skie ro wa nych na za po wie -
dzia ne ryn ki. 
 
PVP – Per spek ty wy Vir tu al Plat form – to pro fe sjo nal na plat for ma in ter -
ne to wa – w peł ni do sto so wa na do po trzeb wir tu al nych im prez edu ka cyj -
nych. Każ da uczel nia Stu dy in Po land bę dzie mia ła wła sne sto isko 
wir tu al ne, któ re bę dzie mo gła urzą dzić wg wła snej kon cep cji. Każ de sto -
isko bę dzie mia ło wła sny czat to ko mu ni ko wa nia się z kan dy da ta mi. Za le -
tą wir tu al nej for my wy da rze nia jest tak że to, że da je nie po wta rzal ną szan sę 
do tar cia z in for ma cją do mło dzie ży w róż nych za kąt kach kra ju,  
nie ogra ni cza ją ca się do sto li cy i du żych miast. 

Azerbejżan

Kirgistan

Kazachstan

Białoruś

Gruzja

Uzbekistan

Ukraina

Armenia

Stambuł
23-24.X.2021 
III.2022

IT
HUB Tadżykistan

2021/22

Targi 

międzynarodowe 

stacjonarne
WYBIERZ SIĘ Z NAMI 

tam, skąd przyjeżdża większość 

studentów zagranicznych!

ONLINE
2021/22

opcja 

dodatkowa

targi

IT
HUB
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KONFERENCJE I WEBINARIA 
OFERTA 2021/22

Kon ty nu owana będzie se ria we bi na riów „Umię dzy na ro do wie nie pol skich uczel ni w wa run kach nowej 
normalności – kluczowe aspekty”. Ter mi ny we bi na riów: www.per spek ty wy.pl/we bi na ria 

Zor ga ni zo wa na zo sta nie, po raz piętna sty, kon fe ren cja na te mat stra te gii umię dzy na ro do wie nia pol skie go szkol -
nic twa wyż sze go Stu den ci za gra nicz ni w Pol sce 2022. Or ga ni za to rzy: Fun da cja Edu ka cyj na „Per spek ty wy” 
wspól nie z Kon fe ren cją Rek to rów Aka de mic kich Szkół Pol skich (KRASP) i Uni wer sy te tem Przy rod ni czym we Wro -
cła wiu. Miej sce: Wro cław, kam pus Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go. Ter min: 27-28 stycz nia 2022.

Zor ga ni zo wa na zo sta nie, po raz szósty, kon fe ren cja „Pol skie uczel nie w świa to wej per spek ty wie 2022”.  
Or ga ni za to r: Fun da cja Edu ka cyj na „Per spek ty wy”. Miej sce: War sza wa. Ter min: czerwiec 2022.
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Ogło szo na i prze pro wa dzo na zo sta nie piąta edy cja śro do wi sko wej Na gro dy Gwiaz dy Umię dzy na ro do wie nia 
– In ter na tio na li za tion Stars – wy róż nia ją cej oso by, któ re w wy bit ny spo sób roz wi ja ją umię dzy na ro do wie nie pol -
skich uczel ni. Na gro da przy zna wa na jest w na stę pu ją cych ka te go riach: „Gwiaz da Za rzą dza nia – Ma na ge ment 
Star”; „Gwiaz da Kształ ce nia – Te aching Star”; „Gwiaz da Mar ke tin gu – Mar ke ting Star”; „Gwiaz da Ba dań – Re se -
arch Star”; „Gwiaz da Pu blicz nej Dy plo ma cji Aka de mic kiej – Pu blic Di plo ma cy Star”. Przy zna ne zo sta ną tak że 
dwie na gro dy spe cjal ne: „Wscho dzą ca Gwiaz da – Ri sing Star” i „Wy bit na Gwiaz da – Di stin gu ished Star”. Ga la 
Na gro dy: 27 stycz nia 2022. 

Prze pro wa dzo na zo sta nie dwunasta edy cja Kon kur su INTERSTUDENT 2022 – na naj lep sze go stu den ta za gra -
nicz ne go w Pol sce – w ka te go rii stu diów li cen cjac kich, ma gi ster skich i dok to ranc kich. Kon kurs or ga ni zo wa ny jest 
pod Ho no ro wym Pa tro na tem Prze wod ni czą ce go KRASP oraz Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go. Part ne rzy 
kon kur su: Par la ment Stu den tów RP i Kra jo wa Re pre zen ta cja Dok to ran tów. Fi nał: 27 stycz nia 2022. 

KONKURSY I NAGRODY
OFERTA 2021/22
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iNTERSTUDENT KONKURS NA NAJLEPSZEGO  
STUDENTA ZAGRANICZNEGO W POLSCE 

Brazylia

Indie

Białoruś Indie

Kanada



AKADEMIA INTERNACJONALIZACJI

Aka de mia In ter na cjo na li za cji Stu dy in Po land, z sze ro ką ofer tą szko leń w za kre sie prak tycz nych aspek tów 
umię dzy na ro do wie nia, wy star to wa ła w 2017 ro ku. Na rok aka de mic ki 2021/22 Aka de mia przy go to wa ła ko lej -
ny cykl szko leń, pro wa dzo nych przez naj wyż szej kla sy tre ne rów, eks per tów oraz prak ty ków z Pol ski i za gra ni -
cy, pod czas któ rych po ru szo ne zo sta ną ak tu al ne te ma ty zwią za ne z umię dzy na ro do wie niem, w tym no we idee 
dzia łań w tym ob sza rze i no we roz wią za nia praw ne wpro wa dza ne w pol skich uczel niach. W za leż no ści od sy -
tu acji epi de mio lo gicz nej szko le nia bę dą od by wa ły się on li ne bądź sta cjo nar nie. 
 
Plan szko leń w ro ku aka de mic kim 2021/22: www.stu dy in po land.pl/aka de mia -in ter na cjo na li za cji 

OFERTA 2021/22
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Pro wa dze nie plat for my ko mu ni ka cyj nej www.in fo.stu dy in po land.pl (w ję zy -
ku pol skim) dla uczel ni uczest ni czą cych w pro gra mie, pre zen tu ją cej ak tu al ne 
in for ma cje oraz ko men ta rze uzna nych eks per tów na te mat umię dzy na ro do -
wie nia w Pol sce i na świe cie. 
 
 
Opra co wa nie dwu na stej edy cji ra por tu „Stu den ci za gra nicz ni w Pol sce 2021”, 
któ ry jest uznanym źró dłem in for ma cji o klu czo wych aspek tach umię dzy na ro -
do wie nia pol skich uczel ni. Ter min pu bli ka cji: gru dzień 2021. 
 
 
Wy da wa nie i roz sy ła nie elek tro nicz nie co mie siąc New slet te ra Stu dy in  
Po land do ty czą ce go umię dzy na ro do wie nia stu diów w Pol sce i na świe cie oraz 
za wie ra ją ce go ak tu ali zo wa ne na bie żą co ka len da rium dzia łań w ra mach 
programu Stu dy in Po land. 
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POLAND – IT HUB FOR YOU 
OFERTA 2021/22
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Stypendystki z krajów Partnerstwa Wschodniego 
podczas Salonu „Poland – IT Hub” 2019

Dla utrzy ma nia dy na mi ki umię dzy na ro do wie nia pol skich uczel ni po trzeb ne są no we, po za me dy cy ną, „eks -
por to we” spe cjal no ści edu ka cyj ne. Jest to ce lem ini cja ty wy Pol ska – mię dzy na ro do wy hub ba dań i edu -
ka cji w ob sza rze IT (Po land – IT Hub for You), re ali zo wa nej w la tach 2019-2022 przez Fun da cję 
Edu ka cyj ną „Per spek ty wy” – w ra mach pro gra mu DIALOG. Cho dzi o za in te re so wa nie uta len to wa nych stu -
den tów, dok to ran tów i mło dych ba da czy z kra jów Part ner stwa Wschod nie go i Azji Cen tral nej pod ję ciem 
stu diów oraz bu do wa niem ka rie ry na uko we i za wo do wej w Pol sce. Na cisk po ło żo ny zo stał na ta len ty ko -
bie ce, gdyż jest to za sób stra te gicz ny o szcze gól nym po ten cja le, wno szą cy istot ną war tość do da ną do in -
no wa cyj nych ze spo łów ba daw czych. 
 

Pol skie stu dia IT bę dą pro mo wa ne wśród uczniów, stu den tów i mło dych na ukow ców 
z 9. kra jów: Ar me nii, Azer bej dża nu, Bia ło ru si, Gru zji, Ka zach sta nu, Kir gi sta nu, Ta -
dży ki sta nu, Ukra iny i Uz be ki sta nu. W pi lo ta żo wej ubie gło rocz nej edy cji po nad 300 
osób z tych kra jów otrzy ma ło sty pen dia kon fe ren cyj ne umoż li wia ją ce udział w naj więk -
szej im pre zie edu ka cyj no -tech no lo gicz nej w Eu ro pie – „Per spek ty wy Wo men in Tech 
Sum mit”, któ ra od by ła się w War sza wie. 
 
W 2020 ro ku, ze wzglę du na sy tu ację epi de mio lo gicz ną w Pol sce i na świe cie, pro jekt 
„Po land – IT Hub for You” re ali zo wa ny był w ca ło ści w for mie on li ne, w po sta ci trzech we -
bi na riów w paź dzier ni ku ukie run ko wa nych na kra je zza na szej wschod niej gra ni cy oraz 
wir tu al ne go Sa lo nu „Po land – IT Hub”, któ ry to wa rzy szył trze ciej kon fe ren cji „Per spek ty wy 
Wo men in Tech Sum mit 2020”, 8-9 grud nia 2020. Kon fe ren cję otwo rzyła Ma riya  
Ga briel, ko mi sarz UE do spraw In no wa cji, Ba dań i Edu ka cji.  

 
W ro ku akademickim 2021/22 kon ty nu owa na bę dzie pro mo cja stu diów IT w Pol sce w kra jach do ce lo wych 
pro jek tu – z udzia łem za in te re so wa nych uczel ni. Fi na łem tych 
dzia łań bę dzie Sa lon „Po land – IT Hub for You”, któ ry zo sta nie 
zor ga ni zo wa ny na „Perspektywy Wo men in Tech Sum mit” 
w czerw cu 2022 w War sza wie. 
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Uwa ga: W ro ku aka de mic kim 2021/22 pod ję te zo sta ną 
też in ne dzia ła nia, je śli zo sta ną za re ko men do wa ne przez 

Ze spół Ko or dy nu ją cy KRASP-Per spek ty wy.  

Komisarz Mariya Gabriel  
otworzyła Summit 2020
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