INICJATYWY UCZELNI DOTYCZĄCE UCHODŹCÓW/stan na 27.10, godz. 12:00
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Nazwa uczelni
Politechnika Poznańska

Charakter wsparcia
przyjęcie 3-4 pracowników naukowych wraz z rodzinami (przy minimalnym wsparciu MNiSW).
przyznanie 5 rocznych stypendiów na naukę języka polskiego w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców.
Uniwersytet Łódzki
Wysokość stydendium to 3000 euro.
przyjęcie 20 uchodźców-studentów, zapewnienie im kształcenia w pełnym cyklu (pięć lat), zamieszkania i
Akademia Górniczo-Hutnicza im.
utrzymania w czasie studiów
Stanisława Staszica w Krakowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. nauka języka polskiego; przyjęcie na studia (wszystkie kierunki studiów) z możliwością zwolnienia z opłaty za
Jakuba z Paradyża w Gorzowie
studia - do 20 sób rocznie; kursy doskonalenia do pracy w zawodzie
Wielkopolskim
deklaracja gotowości przyjęcia studentów, wsparcia ich stypendiami oraz nauczania języka polskiego
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Śląski

przyjęcie na studia co najmniej pięciu osób (pokrycie kosztów kształcenia, zakwaterowania) oraz kurs języka
polskiego w Studium Języka Polskiego
*przyjęcie 10 osób na studia w języku polskim lub angielskim jako stypendystów UW (opłata za naukę,
stypendium spocjalne - 700 zł/mies., ubezpieczenie zdrowotne) *przyjęcie 15 osób na intensywny kurs języka
polskiego w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców "Polonicum" na zasadach
stypendium UW
przyjęcie 20 studentów – uchodźców na studia w UŚ; pula miejsc dla studentów – uchodźców w domach
studenckich ; przeprowadzenie kursów przygotowawczych do studiów w języku polskim dla 100 osób (6 grup
zajęciowych) - minimum 600 godzin lektoratu języka polskiego, co daje szansę na osiągnięcie, przy odpowiednim
zaangażowaniu studentów, poziomu A2/B1; przeprowadzenie innych działań związanych z przyjęciem grupy
uchodźców , w tym zrealizowanie ok. 120 godzin zajęć kulturowo-cywilizacyjnych; organizacja szeregu zajęć,
szkoleń, konferencji na temat aspektów społecznych i interkulturowości dla m.in. nauczycieli szkół
podstawowych, gimnazjalnych i średnich, a także spotkań tego typu dla urzędników administracji publicznej
różnego szczebla w Regionie; wolontariat studencki ; opracowanie bazy tłumaczy języka arabskiego i innych
języków, którzy mogą być przydatni w kontakcie np.: z lekarzem;
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Akademia Ignatianum w Krakowie

10. Politechnika Wrocławska
11. Uniwersytet Zielonogórski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
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Poznaniu
13. Politechnika Łódzka
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Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w
Jeleniej Górze
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie
Górniczej
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz
Fundacja Jana Pawła II w Polsce
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza
Gepperta we Wrocławiu

20. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

nawiązanie kontaktu z Sekretariatem Kardynała i Patriarchy Kościoła maronickiego Morana Mor Bechara
Boutros al-Rahi w Libanie oraz finansowe wsparcie tworzenia szkół w obozach dla uchodźców (akcje
charytatywne, zbiórki funduszy wsród studentów oraz pracowników Uczelni)
gotowość przyjęcia 20 uchodźców na studia (I i II stopnia) po spełnieniu wymagań rekrutacyjnych, ufundowanie
im stypendiów oraz zapewnienie miejsca w akademiku
gotowość przyjęcia na studia 50 studentów z grona uchodźców
przyjęcie na studia 5 studentów, ufundowanie im stypendiów i kursu języka polskiego
przyjęcie 10 osób na studia; przyznanie 20 stypendiów doktorskich z Własnego Funduszu Stypendialnego Uczelni
dla osób spoza UE
organizacja dla grupy uchodźców kursu języka polskiego z elementami służącymi poznaniu kultury polskiej;
kolejne inicjatywy zostaną podjęte w miarę potrzeb, które zaistnieją w przyszłości
złożenie wniosku do FRSE, Program Erasmus+, na przyjęcie 10 studentów i 4 pracowników dwóch syryjskich
uniwersytetów
15 bezpłatnych miejsc na rocznym kursie języka polskiego i kultury polskiej, po jego ukończeniu osoby te będą
mogły podjąć naukę na wybranym kierunku studiów
mozliwość organizacji kursu języka polskiego jako obcego dla 15 osób
ufundowanie 8 stypendiów dla uchodźców
gotowość przyjęcia 2-4 studentów (w ramach wyjątku na podstawie weryfikacji portfolio lub dokumentacji
multimedialnej); brak możliwości ufundowania stypeniów i udostępnienia miejsc w akademiku (potrzebne
wsparcie ministerstw lub władz lokalnych)
"Uczelnia jako jednostka wojskowa jest zobligowana do przestrzegania określonych procedur w zakresie
kontaktów z cudzoziemcami jak i ich obecności na terenie Szkoły. Działania w tym zakresie wymagają akceptacji
ze strony Ministra Obrony Narodowej i pełnej wiedzy na temat tożsamości osób, którym pomoc ma być
udzielona."

