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Serdecznie zaptaszamy przedstawicieli kierownictwa Waszej Oryanizacji na konferencjq

infomacyjne na temat polskiego szkolnictwa .iqyzszf-go orcz podnoszenia jakoici polsko-
ukaiiskiej wymiany studenckiej, m.in. poprznz wprowadzenie systemu certyfikacji agencji
rekrutacyjnych. KonferencjQ, kt6ra odbqdzie siq w Kijowie 16 listopada br., orga.nizuje Fundacja
Edukacyjna ,,Perspektywy" i polskie uczelnie uczestnicz4ce w programie Study in Polahd - we
wsp6lpracy z Ambasad4 RP w Kijowie oraz Centrum Ukairisko-Polskim NTIJU ,,KPl'.

Z roku na rok zwigksza siq liczba mlodych Ukraiic6w podejmujqcych studia w Polsce. Jest
to korzystne dla rozwoju stosunkdw uknifsko-polskich i zgodrte zn wsp6lczesnymi trendami
edukacyjnymi na 6wiecie. Odzwierciedla to r6wniez wysok4 miqdzynarodowq markq i renomq
polskich uczelni. Na Ukrainie, podobnie jak w wielu irutych kajach, uksztaltowala siq praktyk4
2e kandydaci na studia zwmcajq sig do agencji rekrutacyjnych z prosb4 o poSrednictwo w tym
wazn)'rn zycior4,m wyborze. W tej sltuacji istotne jest by rckrutacja student6w na studia w Polsce
przebiegala wedlug wysokich standard6w i u\rzglqdniala zar6wno interesy polskich uczelni, jak i
potencjalnych student6w. Drog4 do osi4gniqcia tego celu jest wprowadzenie realizowanego na
zasadach dobrowolnosci - prccesu cet)dkacji agencji rekrutacinych, Zasady tego prccesu
zostan4 przedstawione podczas konferencj i.

Organizacje zaintercsowane udzialem w konferencji proszone sq o wypelnienie i przeslanie
do 31 paZdziemika bt. zalryzorego fomulwza Zgloszenie udzialu. Jedrlo organizaaja moze byi
reprezentowana maksymalnie przez dwie osoby. Prosimy o crytelne wlpehrienie formularza, gdy2
zgloszonym osobom zostanie pzeslany szczeg6lowy program konferencji, a tak2e zaproszenie na
okolicznodciowe przyjQcie wydane pvez Ambasadora RP na Ukainie.

Konferencja odbEdzie sig 16 listopada br. w godzinach 10.30-14.30 na terenie NTUU
,,KPI". Adres: Prospekt Peremogi 37, korpus nr 6, Sala posiedzeri Rady Administracyjnej KPI.

Zgloszenia na konferencjE nale2y nadsylai do Fundacji Edukacyjnej ,,Perspektywy".
Faks: +48 22 629 16 17, E-mail k.poqrebniak@perspektywv.ore.
Strona konferencji: www.certifi cation.studyinpq!4!(lpl
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