
 
                                                                                                          Варшава-Київ, 9 серпня 2017р. 
 
Рекрутингові агенції в Україні 
 
Шановні пані та панове, 
 
Сердечно запрошуємо представників керівництва Агенції на інформаційний семінар на тему 
польської вищої освіти та підвищення якості польсько-українського обміну студентів 
шляхом впровадження системи сертифікації рекрутингових агенцій. Семінар, що 
відбудеться 31 серпня в Києві, організовує Освітній Фонд "Перспективи" та Комісія з 
міжнародного співробітництва Конференції ректорів наукових шкіл Польщі (KRASP) - у 
співпраці з Посольством Республіки Польща в Україні та Українсько-Польським центром 
НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського". 
 
З року в рік збільшується кількість молодих українців, які навчаються в Польщі. 
Це дуже корисно для українсько-польських відносин і відповідає сучасним освітнім трендам 
в цілому світі. Також це демонструє високе міжнародне визнання та імідж польських ВНЗ. В 
Україні, як і в багатьох інших країнах, сформувалася пратика, що кандидати на навчання 
звертаються до рекрутингових агенцій з проханням про інформацію та посередництво в 
цьому важливому життєвому виборі. У цій ситуації важливим є, щоб процес рекрутації 
іноземних студентів до польських вищих навчальних закладів проходив згідно відповідних 
стандартів та враховував інтереси як польських ВНЗ, так і потенційних студентів. Шляхом 
досягнення цієї мети є, реалізований на принципах добровільності, процес сертифікації 
рекрутингових агенцій. Принципи цього процесу будуть представлені під час семінару. 
 
Сертифікація рекрутингових агенцій до польських вищих навчальних закладів здійснюється 
в рамках багаторічної програми «Study in Poland», що проводиться спільно Конференцією 
ректорів наукових шкіл Польщі (KRASP) і Освітнім Фондом "Перспективи". 
Інтернет-сторінка програми: www.studyinpoland.pl 
 
Агенції, зацікавлені в участі в семінарі просимо повідомити про свою участь 
до 25 серпня. Одна організація може бути представлена двома особами. Просимо надати їх 
імена, посади, електронні адреси та номери телефонів.  
 
Заявки на участь в семінарі просимо надсилати до Освітнього Фонду "Перспективи". 
Електронна пошта: w.kupiec@perspektywy.pl 
 
Семінар відбуватиметься 31 серпня 2017р. з 11:00 до 15:00 в НТУУ "КПІ ім. Ігоря 
Сікорського". Адреса: проспект Перемоги 37, корпус №6, Зал засідань адміністративної 
ради "КПІ".  
 
Ще раз сердечно запрошуємо усі агенції зацікавлені співпрацею з польськими ВНЗ до участі 
в семінарі. Більше інформації: www.certification.studyinpoland.pl  
 
З повагою 
 
 
 
Вальдемар Сівіньські 
Президент Освітнього Фонду "Перспективи" 
 


