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Najlepsza
studentka zagraniczna
w Polsce studiuje na UZ
Colett Neumann z Niemiec, Alona Nad z Ukrainy, Hon
Hong Huat z Malezji i Abnoos Moslehi z Iranu to najlepsi zagraniczni studenci uczący się w Polsce. Zwyciężyli w trzeciej edycji konkursu „Interstudent 2013”, którego wyniki
ogłoszono w czwartek 17 stycznia, w Warszawie. w konkursie „Interstudent“ mogli wziąć udział studenci zagraniczni
studiujący w polskich uczelniach na studiach licencjackich,
magisterskich i doktoranckich. Warunkiem udziału były dobre wyniki w nauce, aktywność w środowisku studenckim kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa, działania na
rzecz wielokulturowości. Czwórkę tegorocznych laureatów
jury wyłoniło spośród 55 zgłoszeń.
Ukrainka Alona Nad zwyciężyła w kategorii „Studia doktoranckie”. Uczy się na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ma dwanaście
publikacji w zeszytach naukowych uczelni z Polski, Ukrainy,
Rosji i Czech. Działa w kole naukowym AGH „Pro Futuro”
i zasiada w komitecie organizacyjnym Międzynarodowych
Konferencji Młodych Uczonych.(...)
W dziedzinie „Studiów magisterskich” najlepszy okazał się
student Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Hon Hong Huat z Malezji. Za swoje osiągnięcia był wyróżniany jeszcze przed rozpoczęciem studiów medycznych.
(...)
W kategorii „Studia licencjackie” zwyciężyła Colett
Neumann, która studiuje na drugim roku studiów nauczycielskich na Uniwersytecie Zielonogórskim. Bierze
udział w projekcie badawczym „Studenckie Firmy –
Perspektywa Niemiec i Polski”. Angażuje się też w przygotowania konferencji naukowej organizowanej w ramach cyklu polsko-niemieckich spotkań koordynowanych przez profesorów Uniwersytetu Warszawskiego
i Uniwersytetu w Lipsku.
Nagrodę specjalną jury za działalność integracyjną i wybitne osiągnięcia naukowe otrzymała Abnoos Moslehi, która
pochodzi z Iranu a studiuje na Uniwersytecie Warszawskim.
(...)
Podczas czwartkowej konferencji prorektor Uniwersytetu
Warszawskiego prof. Marta Kicińska-Habior powiedziała, że
wzorem innych krajów warto powołać instytucję w rodzaju
agencji, która mogłaby dofinansować kształcenie studentów zagranicznych w Polsce.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wyższego dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz podkreśliła,
że ofertę dydaktyczną muszą stworzyć same uczelnie.
„Kształt i zakres działania agencji musi powstać w oparciu o dialog ze środowiskiem akademickim” – powiedziała
dr hab. Lipińska-Nałęcz.
Wyniki konkursu „Interstudent 2013” podano podczas

ogólnopolskiej konferencji z cyklu „Studenci zagranicznej w Polsce” organizowanej przez Konferencję Rektorów
Akademickich Szkół Polskich, Fundację Edukacyjną
„Perspektywy” i Uniwersytet Warszawski.
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przewodnicząca jury konkursu INTERSTUDENT 2013 i Colett Neumann
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