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UwB. 23 młodych Ukraińców studiuje w Białymstoku
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Kampus UwB (fot. Archiwum)
23 studentów z Ukrainy przez rok
23 młodych Ukraińców studiuje na Uniwersytecie w Białymstoku
będzie kształcić się na
Uniwersytecie w Białymstoku. To ramach programu „Polski Erasmus dla Ukrainy”
stypendyści ministerialnego
programu „Polski Erasmus dla
Ukrainy”. Będą studiować na Wydziale Ekonomii i Zarządzania (zarządzanie, ekonomia) oraz Wydziale HistorycznoSocjologicznym (stosunki międzynarodowe).

w

Młodzi Ukraińcy spędzą na białostockim uniwersytecie 2 semestry. W semestrze letnim bieżącego roku akademickiego
będą przede wszystkim uczyć się polskiego na intensywnych kursach przygotowanych przez działającą na UwB Szkołę
Języka i Kultury Polskiej POLLANDO. Grupy kursowe są dwie, o różnym poziomie, dostosowanym do umiejętności
językowych studentów z Ukrainy. Koszty nauki pokrywa Uniwersytet w Białymstoku.
W pierwszym semestrze pobytu w Polsce stypendyści nie mają obowiązku uczęszczania na wykłady i ćwiczenia
kierunkowe, ale jeśli będą mieli ochotę – mogą brać udział w dowolnie wybranych zajęciach na UwB, także w lektoratach z
języków obcych, na zasadach wolnych słuchaczy. Po wakacjach będą już studiować na wybranych kierunkach na
podobnych zasadach, jak studenci z unijnego Erasmusa, tyle, że po polsku.
Studenci z Ukrainy otrzymywać będą co miesiąc 900 zł stypendium, które ma pomóc w pokryciu kosztów utrzymania. Tym,
którzy chcieli zamieszkać w akademiku Uniwersytet w Białymstoku zagwarantował miejsca w Domu Studenckim przy ul.
Żeromskiego. Z tej możliwości skorzystali wszyscy stypendyści.
Jeszcze w marcu odbyło się spotkanie integracyjne ukraińskich studentów, m.in. z uczestnikami wymian studenckich w
ramach programu Erasmus + Unii Europejskiej, których na białostockim uniwersytecie przebywa teraz 35.
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Pierwsza studentka z programu „Polski Erasmus dla Ukrainy” przyjechała na Uniwersytet w Białymstoku już jesienią 2014
r. Pochodzi z Donbasu, a studiuje u nas ekonomię.
„Polski Erasmus dla Ukrainy” to program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiony w 2014 roku. Jak można
przeczytać na stronie MNiSW „roczny pobyt na renomowanych polskich uczelniach dla 500 osób ma wesprzeć budowanie
demokratycznych instytucji i rozwój kapitału społecznego na Ukrainie. Program dotyczy przede wszystkim kierunków:
zarządzanie, europeistyka, ekonomia, administracja.”
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