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Za ło że nia: Mi sje edu ka cyj ne Stu dy in Po land, ma ją ce for mę wy jaz dów stu dyj no -in for ma cyj nych do wy bra nych 
kra jów, re ali zo wa ne są na wnio sek grup za in te re so wa nych uczel ni uczest ni czą cych w pro gra mie Stu dy in Po land. 
Głów nym ce lem mi sji edu ka cyj nych Stu dy in Po land jest roz po zna nie i otwar cie no wych ryn ków, na wią zy wa nie 
kon tak tów uła twia ją cych współ pra cę w przy szło ści, a tak że udział w spo tka niach z kan dy da ta mi na stu dia i bie żą ca 
pro mo cja ofer ty edu ka cyj nej za in te re so wa nych uczel ni.
W każ dym wy jeź dzie jed na z pol skich uczel ni lub organizacji peł ni me ry to rycz ną ro lę wio dą cą, a se kre ta riat Stu dy 
in Po land, pro wa dzo ny przez Fun da cję Edu ka cyj ną „Per spek ty wy”, ko or dy nu je kwe stie or ga ni za cyj no -in for ma cyj ne 
zwią za ne z wy jaz dem. Partnerem wy jaz du stu dyj no -in for ma cyj ne go do Uzbekistanu jest IROs Forum. Wyjazd
organizowany jest wspólnie z Departamentem Współpracy Międzynarodowej MNiSW i Ambasadą RP w Taszkencie.  

IN FOR MA CJE OR GA NI ZA CYJ NE

W wyjeździe mogą wziąć udział przedstawiciele wszystkich polskich uczelni akademickich. Uczestników wyjazdu obowiązuje ujednolicona opłata 
organizacyjno-logistyczna, niezależna od liczby odwiedzonych miast:
1. Koszt uczest nic twa pod sta wo we go (obejmuje dwie oso by z uczel ni): 
a) dla uczel ni uczest ni czą cych w pro gra mie „Stu dy in Po land”: 1800 zł + 23% VAT
b) dla uczel ni nie uczest ni czą cych w pro gra mie „Stu dy in Po land”: 3000 zł + 23% VAT
2. Koszt uczest nic twa każ dej do dat ko wej oso by: 

a) dla uczel ni uczest ni czą cych w pro gra mie „Stu dy in Po land”: 1000 zł + 23% VAT
b) dla uczel ni nie uczest ni czą cych w pro gra mie „Stu dy in Po land”: 1500 zł + 23% VAT

Opła ta or ga ni za cyj no -lo gi stycz na obej mu je: trans fe ry lot ni sko -ho tel -lot ni sko (ho te le zo sta ną za pro po no wa ny przez or ga ni za to rów), prze jaz dy we wnątrz 
kra ju – zgod nie z pro gra mem, udział w targach edukacyjnych w ramach stoiska „Study in Poland”, udział w programie towarzyszącym.

Uwa ga: wszyst kie prze lo ty lot ni cze, za kwa te ro wa nie na miej scu, kwe stie wi zo we i ubez pie cze nie uczest ni cy wy jaz du za ła twia ją i opłacają we wła snym za -
kre sie. Kosz ty po wyż sze go nie są za war te w opła cie or ga ni za cyj no -lo gi stycz nej.

Fun da cja Per spek ty wy za pro po nu je uczest ni kom do god ne prze lo ty oraz ho tel, uwzględ nia jąc je w or ga ni za cji wy jaz du.
Do dat ko we in for ma cje: Ju lia Ły sik, tel. 22 628 58 62 w. 15, j.ly sik@per spek ty wy.pl

Cochin
9-15.V.2018
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PROGRAM RAMOWY

19 kwietnia 2018 (czwartek)

Wczesne godziny poranne Przylot do Taszkentu, transfer do hotelu
14:00 Spotkanie informacyjne w Ambasadzie RP
19:00 Welcome reception połączone z inauguracją Klubu Absolwenta Polskich Uczelni

20-21 kwietnia 2018 (piątek-sobota)

Targi edukacyjne „Education and Profession 2018”, International Hotel Tashkent
dodatkowo: spotkanie z agencjami rekrutacyjnymi
Godziny trwania targów: 10:00 – 18:00

Program równoległy:
20 kwietnia „Okrągły stół” z przedstawicielami uczelni uzbeckich (na terenie jednej z uczelni, Taszkent)

22 kwietnia 2018 (niedziela)

Pierwsza połowa dnia Wspólny transfer do Samarkandy (pociąg)
Godziny popołudniowe Program kulturalny

23 kwietnia 2018 (poniedziałek)

Targi edukacyjne „Education and Profession 2018”, Hotel Registan Plaza, Samarkanda
Godziny trwania targów: 10:00 – 18:00

Program równoległy:
„Okrągły stół” z przedstawicielami uczelni uzbeckich (na terenie jednej z uczelni, Samarkanda)

24 kwietnia 2018 (wtorek)

Godziny poranne Wspólny przejazd do Buchary (pociąg) i zakwaterowanie w hotelu 
Godziny popołudniowe Program kulturalny – zwiedzanie miasta

25 kwietnia 2018 (środa) 

Targi edukacyjne „Education and Profession 2018”, Instytut Inżynieryjno-Techniczny w Bucharze (do potwierdzenia)

Program równoległy:
25 kwietnia Okrągły stół z przedstawicielami uczelni uzbeckich (na terenie jednej z uczelni, Buchara)

26 kwietnia (czwartek)

Powrót do Samarkandy lub Taszkentu (pociąg)

27 kwietnia (piątek)

Powrót do Polski

studyinpoland.pl/uzbekistan2018
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