АНАЛІТИЧНИЙ ДАЙДЖЕСТ
МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ ТА ЗВ’ЯЗКІВ З ДІАСПОРОЮ

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ВИКЛИКИ
НАВЧАННЯ УКРАЇНЦІВ У ПОЛЬЩІ

КОРИСНІ ЛІНКИ:

Автор: Марусик Юрій
(мол. наук. співробітник)
В умовах існування цілого
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Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою
рекламна діяльність польських
ВНЗ
в
Україні.
Внаслідок
демографічної кризи та еміграції
польської молоді до Західної
Європи ВНЗ відчувають нестачу
власних абітурієнтів, тому активно
працюють над просуванням своїх
послуг серед українців. Водночас
виконавчий директор аналітичного центру CEDOS Є. Стадний
застерігає: що варто звернути
увагу на те, що навчання у Польщі
ще не гарантує високий рівень
освіти, а саме тим польським
ВНЗ, яких не можна назвати
найкращими, частіше потрібна
реклама. Зацікавленість Польщі
українськими студентами підтверджує постанова Міністерства
праці та соціальної політики
Польщі, що дозволила з 1 травня
2015 р. працювати у країні без
отримання дозволу на роботу
протягом цілого року, а не тільки у
період літніх канікул.
Масштаби освітньої міграції українців до Польщі призводять і
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шляхом формування регіонального замовлення.
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Аналітичний дайджест містить короткий огляд аналітичних
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