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Пані та панове,
радий повідомити вам, що Державна вища школа професійної освіти ім. Яна
Амоса Коменського в м. Лешно пропонує безкоштовне навчання (з можливістю
отримання стипендії) власникам Карти Поляка.
У прикріплених файлах Ви знайдете список напрямів навчання, інформацію про
університет та місто Лешно, яке, безсумнівно, є дружнім і відкритим. Будемо вдячні за
поширення тих матеріалів серед польської громади, осіб, які вивчають польську мову
та всіх, хто зацікавлений у навчанні в нашому навчальному закладі.1
Для отримання більш детальної інформації звертайтеся до Відділу науки,
міжнародних зв'язків та програм ЄС, в особі Костянтина Мазура
e-mail: kostiantyn.mazur@pwsz.edu.pl тел +48 65528 78 78
Я твердо вірю, що дякуючи Вам наша пропозиція потрапить до тих, хто
зацікавлений у навчанні в Польщі. Користаючись можливістю, хочу побажати вам
успіху і наполегливості в навчанні молодих людей та праці для Полонії, польської
культури та історії.
Щиро Ваш,

1

Для тих, хто не має Карти Поляка оплата за навчання 2500 євро на рік. У разі складної фінансової
ситуації, Ректор після розгляду може знизити плату за навчання.
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Szanowni Państwo,
Z przyjemnością pragnę poinformować, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.
Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie wychodzi z ofertą nieodpłatnych studiów (z
możliwością otrzymania stypendium) dla osób posiadających Kartę Polaka.
W załączniku znajdą Państwo listę kierunków studiów, informację o uczelni oraz o
Lesznie, które niewątpliwie jest przyjaznym i otwartym miastem. Będziemy wdzięczni, za
udostępnienie w/w materiałów wśród Polonii, osób uczących się języka polskiego oraz
wszystkich zainteresowanych podjęciem studiów w naszej uczelni.2
W celu uzyskania szczegółowych informacji, zachęcam do kontaktu z Działem Nauki,
Współpracy z Zagranicą i Programów UE, w osobie p. Kostiantyna Mazura
email: kostiantyn.mazur@pwsz.edu.pl tel. +48 65 528 78 78.
Głęboko wierzę, że za Państwa pośrednictwem nasza oferta dotrze do osób
zainteresowanych studiami w Polsce. Korzystając z okazji pragnę życzyć Państwu
powodzenia oraz wytrwałości w kształceniu młodzieży, czy pracy na rzecz Polonii, polskiej
kultury i historii.
Z wyrazami szacunku,
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W przypadku osób nie mających karty polaka cena za studia wynosi 2500 euro. W przypadku ciężkiej sytuacji
materialnej Rektor po rozpatrzeniu może obniżyć opłatę za studia.

