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Drodzy studenci zagraniczni, 
Witamy we Wrocławiu! Pierwsze miesiące studiów już za wami, mieliście okazję poznać swoich 
współlokatorów w akademikach i kolegów z grupy. Pewnie się już przekonaliście - żeby 
sprawnie sobie radzić w nowym środowisku trzeba posiadać wiedzę, trzeba wiedzieć gdzie jej 
szukać. Przygotowaliśmy specjalnie dla was Akademię Study in Wroclaw – jest to cykl czterech 
spotkań dla takich jak Ty – studentów zagranicznych, którzy rozpoczęli w tym roku studia we 
Wrocławiu. Żeby wziąć udział w spotkaniach zarejestruj się wypełniając krótki formularz: 
FORMULARZ 
 
Dowiecie się między innymi jak fantastyczne jest miasto, które wybraliście na miejsce swoich 
studiów, jak sprawnie się po nim poruszać, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo, jak szukać 
pracę, co to jest NFZ, PESEL, jak złożyć dokumenty na czasowy pobyt… i wiele więcej ważnych 
rzeczy. Pierwsze trzy spotkania będą prowadzone w języku polskim. Czwarte spotkanie jest 
dedykowane studentom anglojęzycznym. 
 
A oto tematy i harmonogram spotkań: 
1. 16 listopada (wtorek) 17.00 -18.30 Wrocław - studenckie miasto 
2. 18 listopada (czwartek) I cześć: 17.00 -17.30 Jak zadbać o bezpieczeństwo (Komenda 
Miejska Policji we Wrocławiu), II część – 17.30 – 18.30 Student poszukuje pracę 
3. 23 listopada (wtorek) 17.00 -18.30 – Legalizacja pobytu  
4. 25 listopada (czwartek) 17.00 -19.00  I part: Legalization in Poland, II part: Work for a 
student 
 
Bardzo liczymy na to, że zdobyta wiedza będziecie wam przydatna a przekazane informacje 
pomogą w szybszej bezproblemowej adaptacji w nowym środowisku, pomogą ustrzec się przed 
sytuacjami, które mogą stworzyć kłopot, pomogą lepiej organizować swój czas by spędzać go 
pożytecznie i przyjemnie. 
 
Zarejestruj się na wszystkie wydarzenia, czekają na Ciebie ważne informacje, życzliwi 
prelegenci i nowe znajomości. 
Wszystkie spotkania odbędą się w siedzibie CUKR (ul. Ruska 46A/201). Podczas spotkań, 
obowiązują maseczki i zachowanie dystansu społecznego. 
 
Życzymy samych sukcesów 
Zespół projektu „Study in Wroclaw” 
  

Partnerzy Akademii: 
 
 
 
 

 

https://forms.gle/e5ZZP3cQoJjTPgwu7

