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Za ło że nia: Mi sje edu ka cyj ne Stu dy in Po land, ma ją ce for mę wy jaz dów stu dyj no -in for ma cyj nych lub informacyjno-
rekrutacyjnych do wy bra nych kra jów, re ali zo wa ne są na wnio sek grup za in te re so wa nych uczel ni uczest ni czą cych w pro -
gra mie Stu dy in Po land. 
Głów nym ce lem mi sji edu ka cyj nych Stu dy in Po land jest roz po zna nie i otwar cie no wych ryn ków, na wią zy wa nie 
kon tak tów uła twia ją cych współ pra cę w przy szło ści, a tak że udział w spo tka niach z kan dy da ta mi na stu dia i bie żą ca 
pro mo cja ofer ty edu ka cyj nej za in te re so wa nych uczel ni.
W każ dym wy jeź dzie jed na z pol skich uczel ni peł ni me ry to rycz ną ro lę wio dą cą, a se kre ta riat Stu dy in Po land, 
pro wa dzo ny przez Fun da cję Edu ka cyj ną „Per spek ty wy”, ko or dy nu je kwe stie or ga ni za cyj no -in for ma cyj ne zwią za ne z wy -
jaz dem. Pod czas wy jaz du do In dii (stany Gu ja rat, Kerala) funk cję uczel ni wio dą cej peł ni Po li tech ni ka Opol ska, któ ra ma
do świad cze nia w kon tak tach w uczel nia mi i wła dza mi sta nu Gu ja rat. 
Part ne rami ze stro ny in dyj skiej są wła dze sta nu Gu ja rat (jest to najbardziej gospodarczo rozwinięty stan Indii) 
oraz In dia In ter na tio nal Fo un da tion, TransNational Universities Commission i EduGo Abroad. 

IN FOR MA CJE OR GA NI ZA CYJ NE

W wyjeździe mogą wziąć udział przedstawiciele wszystkich polskich uczelni akademickich. Uczestników wyjazdu obowiązuje ujednolicona opłata
organizacyjno-logistyczna, niezależna od liczby odwiedzonych miast:

1. Koszt uczestnictwa podstawowego (dwie osoby z uczelni):
a) dla uczelni uczestniczących w programie „Study in Poland”: 2000 zł + 23% VAT
b) dla uczelni nie uczestniczących w programie „Study in Poland”: 3500 zł + 23% VAT

2. Koszt uczestnictwa każdej dodatkowej osoby:
a) dla uczelni uczestniczących w programie „Study in Poland”: 1200 zł + 23% VAT
b) dla uczelni nie uczestniczących w programie „Study in Poland”: 2000 zł + 23% VAT

Opłata organizacyjno-logistyczna obejmuje: transfery lotnisko-hotel-lotnisko (hotele zaproponowane przez organizatorów), przejazdy i przeloty wewnątrz
kraju - zgodnie z programem, udział w targach edukacyjnych „Study in Poland”, udział w programie towarzyszącym.
Uwaga: przeloty lotnicze do Indii i z powrotem, hotele, kwestie wizowe i ubezpieczenie uczestnicy wyjazdu załatwiają we własnym zakresie. 
Koszty powyższego nie są zawarte w opłacie organizacyjno-logistycznej. 
Fundacja Perspektywy zaproponuje uczestnikom dogodne przeloty oraz hotel, uwzględniając je w organizacji wyjazdu.
Dodatkowe informacje: Julia Łysik, j.lysik@perspektywy.pl, tel. (22) 628 58 62 w.15
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PROGRAM RAMOWY

studyinpoland.pl/indie2018

9 maja 2018 (środa)
godziny poranne Przylot do Ahmadabadu, transfer do hotelu (Radisson Blu), zakwaterowanie
11:00-15:30 Okrągły Stół z przedstawicielami władz uczelni indyjskich, Gujarat Forensic Sciences University

(www.gfsu.edu.in), Ahmadabad
16:30-19:00 Program towarzyszący – zwiedzanie Ahmadabadu
19:00-21:00 Welcome reception 

10 maja 2018 (czwartek)
Targi edukacyjne „Study in Poland”
Miejsce: Ahmadabad, Ahmadabad Management Association (lokalizacja do potwierdzenia – w zależności od liczby uczelni-
uczestników)

09:00-10:00 Zagospodarowanie stoisk przez uczelnie
10:00-11:00 Uroczyste otwarcie targów edukacyjnych „Study in Poland” - z udziałem 

przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Stanu Gujarat i Ambasady RP w New Delhi
11:00-14:00 Targi edukacyjne - wizyty uczniów ze szkół średnich stanu Gujarat, prezentacje 

polskich uczelni w sali konferencyjnej 
14:00-15:00 Przerwa obiadowa
15:00-17:00 Kontynuacja targów
17:30 Powrót do hotelu
18:00 Program towarzyszący 

11 maja 2018 (piątek)
Targi edukacyjne „Study in Poland”
Miejsce: Vadodara, Surya Palace hotel (do potwierdzenia)

08:00 Wyjazd do Vadodara (autokar)
09:00-10:00 Zagospodarowanie stoisk przez uczelnie
10:00-10:30 Oficjalne otwarcie targów edukacyjnych „Study in Poland” 
10:30-14:00 Targi edukacyjne - wizyty uczniów ze szkół średnich stanu Gujarat, prezentacje 

polskich uczelni w sali konferencyjnej 
14:00-15:00 Przerwa obiadowa
15:00-17:00 Kontynuacja targów
17:00 Powrót z Vadodara do Ahmadabad (autokar)
19:00 Program towarzyszący

12 maja 2018 (sobota)
Wspólny przelot do Cochin (z Ahmadabadu)

godziny poranne Transfer na lotnisko, wspólny przelot do Cochin
wczesne popołudnie Przylot do Cochin, transfer do hotelu (Radisson Blu), zakwaterowanie
15:00-16:00 Czas wolny
16:00-19:00 Program kulturalny, zwiedzanie miasta
19:00 Kolacja

13 maja 2018 (niedziela)
Targi edukacyjne „Study in Poland”
Miejsce: Cochin, Radisson Blu hotel (do potwierdzenia)

09:00-10:00 Zagospodarowanie stoisk przez uczelnie
10:00-10:30 Oficjalne otwarcie targów edukacyjnych „Study in Poland” 
10:30-14:00 Targi edukacyjne - wizyty uczniów ze szkół średnich stanu Kerala, prezentacje 

polskich uczelni w sali konferencyjnej 
14:00-15:00 Przerwa obiadowa
15:00-17:00 Kontynuacja targów
18:00 Program towarzyszący

14 maja 2018 (poniedziałek)
Wyjazd na lotnisko, powrót do Polski
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