
suKces study 
Z roku na rok przyb3^a studentow zagranieznych w Lublinie. Miasto 
pod wzgl̂ dem ich liczby zajmuje pi^t^ pozycĵ  w kraju. Wkrotce chce 
bye w pierwszej trojce 

Z szacunkow ratusza wynika, ze liczba studentow z zagranicy wzrosfa w tym roku do ok. 2,5 tysiqca 

Piotr Kozlowski 
W ubleglym roku na lutielskich uczel-
niach bylo 1765 studentow z zagrani
cy. Oflcjalnych danych za mijaj^y wtas-
nie rok jeszcze nie ma, ale z prognoz 
lubelski^o ratusza wynika, ze ta licz
ba wzrosia do ok. 2,5 tysiqca. - Cze-
kamy jeszcze na informacje z dwoch 
uczelni. Jednak ten rok na pewno b^ 
dzie zdecydowanie lepszy od poprzed-
niego - prognozuje Wiktoria Herun 
z wydzialu strategii i obstugi inwesto-
row lubelskiego ratusza. 
Do sukcesu z pewnoscî  przyczynilo si§ 
umchomienie przez urzqd miasta we 
wrzesniu 2011 roku portalu „Study in 
Lublin". Ma on zach^cac cudzoziem-
cow do studiowania w Lublinie i bye re-
cept^naniz. Kie(fy portal startowal, rek-
torzy podkreslali, ze to wazny projekt 
i wpehii go akceptujq. Na stronie intei^ 
netowej Study.lublin.eu znajduĵ  si§ in
formacje o kierunkach studiow, wyma-
ganiach formalnyeh, jakie powinien spd-
nic cudzoziemiee maj^cy zamiar roz-
poczqc nauk§ w Lublinie. Dost̂ pnyjest 
w czterech wersjach j^zykowych: pol-
skiej, angielskiej, ukrainskiej i rosyjskiej. 

W ratuszu uwazaj^ ze wî ksza licz
ba studentow zagranicznych to wspol-
ny sukces uczelni i miasta - Uruchomie-
nie portalu na pewno mialo duze zna-
czenie. Swiadczq, o tym liczby. W stycz-
niu notowalismy okolo 800 wejsc na 

strong. Wlistopadzie bylo ichjuz po-
nad czteiy tysî ce. A co miesiqc jest ich 
corazwi^ej. Dostajemy takzemnostwo 
zapytah od ludzi z calego SAviata doty-
cz^cych zycia i studiowania w Lublinie 
- podsumowuje Herun. 

Miasto organizuje takze wspolnie 
z uczelniami wyjazdy promocyjne, 
ktore maj^ pomoc przyciqgn^c do Lub-
lina kolejnych studentow z zagranicy. 

W 2012 roku odbyly si§ trzy takie 
wyjazdy, ̂ ownie na Ukraine. Spotka-
nia organizowano np. w Kowlu, Luc-
ku i Rownem. Podczas nich nauczy-
ciele, uczniowie i czlonkowie organi-
zacji polonijnych mogli zapoznac si§ 
z ofertami studiow m.in. na Uni-
wersytecie Marii Curie-Sklodowskiej, 
PoUtechnice Lubelskiej, Uniwersytecie 
Przyrodniczym, \\^zszej Szkole Eko-
nomii i Innowacji oraz \\^zszej Szko
le Przedsi^biorczosci i Administracji. 
W sumie ze strony ukrainskiej wzi§-
lo w nich udzial ponad 500 osob. 

Efekt wiz3^ juz widac. Liczba za
granicznych studentow w Lublinie 
zwi^kszyla si§ o ok. 800 osob. Miasto 
zajmuje pi^te miejsce w kraju pod tym 
wzgl§dem. - ̂ ^^zej od nas ŝ  Warsza-
wa, \\toclaw, Krakow i Poznah. W naj-
blizszym czasie chcielibysmy wlasnie 
wyprzedzic to ostatnie miasto. W nie-
dalekiej perspektywie myslimy ze mo-
zemy wskoczyc nawet na trzecie miej
sce - zdradza Herun. 

Oczywiscie wzrost liczby zagra
nicznych studentow w Lublinie to nie 
tylko zasluga ratusza. Uczeinie takze 
starajq si§ przyciqgn^c ich, przede 
wszystkim otwierajqc nowe Werunki 
studiow. W obecnym roku oferuj^ one 
juz 13 kierunkow angloj§zycznych. 
Jeszcze rok temu bylo ich o dwa mniej. 
W tym roku M^zsza Szkola Spolecz-
no-Przyrodniczaim. Wincentego Po-
la uruchomila turystyk§ i rekreacj? 
oraz fizjoterapi? wj§zyku angielskim. 
- Z niecierpliwosciq czekamy na wete-
rynari^ na Uniwersytecie Przyrodni
czym, bo jest naprawd? duze zainte-
resowanie tym kierunkiem. Mamy na-
dziej§, ze okaze si? prawdziwym suk-
cesem - podkresla Herun. 

W przyszlym roku urz^dnicy z ra
tusza wspolnie z przedstawicielami lu-
belskich uczelni planujq takze wyjazdy 
na Bialorus oraz na targi edukacyjne do 
Kazachstanu i Gruzji Oprocz tego wA)0-
gacony o nowe informacje ma bye tez 
p)ortal Study in Lublin. Duze znaczenie 
dla cudzoziemcow przy wyborze uczel
ni na pewno b^dzie rnial tez fakt uru-
chomienia lotniska w Swidniku. 

Wiktoria Herunjest Ukrainkq, kto-
ra studiowala w Lublinie. Pelni dyzu-
ly w Biurze Obshigi Mieszkahcow na 
ul. Wieniawskiej. Opiekuje si§ studen-
tami-cudzoziemcami. Pomaga im m.in. 
w wypebiianiu dokumentow, shiiy tez 
jako tlumacz. © 


