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Drodzy Studenci! 

Serdecznie zapraszamy do udziału w XI edycji konkursu INTERSTUDENT na najlepszego studenta 
zagranicznego w Polsce. 

 Konkurs ma na celu wyłonienie i nagrodzenie studentów, którzy poprzez swoją aktywną postawę 
i budowanie porozumienia między kulturami wzbogacają polskie środowisko akademickie. Kapituła 
Konkursu wybierze najlepszych obcokrajowców studiujących w uczelniach publicznych 
i niepublicznych, na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Konkurs organizowany jest 
w ramach programu "Study in Poland". 

Warunkiem udziału w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim - kulturalna, 
społeczna, ekologiczna, sportowa oraz dobre wyniki w nauce, czy też udział w ciekawych projektach 
badawczych. 

Kandydatów zgłaszać mogą ich profesorowie, opiekunowie, władze uczelni, biura współpracy 
zagranicznej, samorządy studenckie, a także koleżanki i koledzy. 

Z doświadczenia poprzednich edycji wiemy, że zwycięzcy konkursu są znakomitymi "ambasadorami" 
uczelni, na których studiują oraz naszego kraju. Nagłośnienie konkursu i sylwetek laureatów przez 
media daje uczelniom znakomitą możliwość zaprezentowania ich osiągnięć w procesie 
umiędzynarodowienia. 

Konkurs INTERSTUDENT organizowany jest pod Honorowym Patronatem Prof. dr hab. inż. Arkadiusza 
Mężyka, przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. 

Partnerami Konkursu są: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Parlament Studentów RP 
i Krajowa Reprezentacja Doktorantów. 

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu Interstudent 2021 nastąpi w lutym podczas konferencji 
„Studenci zagraniczni w Polsce 2021”. 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 stycznia 2020 r. 

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej konkursu. 

 

Z pozdrowieniami 

Zespół Welcome Point 
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Dear Students! 

We would like to invite you to participate in the 11th edition of the INTERSTUDENT - competition for 
the best international student. The competition is aimed at international students in Poland at 
Bachelor, Master and Doctoral level who through their activities build bridges between cultures and 
enrich the Polish academic environment. 

Candidates should be active in such fields as culture, social life, ecology or sports and promote 
multicultural ideas among their peers. They are also expected to be in good academic standing. 

Candidatures for INTERSTUDENT 2021 contest can be submitted by professors, tutors, university 
authorities, international offices, student governments, as well as candidate’s colleagues. 

Previous editions of the competition show that the winners become outstanding “ambassadors” of 
their Alma Mater and our country in general. 

The official results of the competition will be announced during the annual conference "Foreign 
students in Poland" in February.  

Application deadline: January 20, 2020 

INTERSTUDENT contest is organized under the honorary patronate of Prof. Arkadiusz Mężyk, the 
President of the Conference of Rectors of Academic Schools of Poland. 

Partners: Conference of Rectors of Academic Schools in Poland (CRASP), Polish Students Parliament, 
Poland’s PhD Students Union (KRD). 

You can find more information on the contest, as well as the application form, here. 

 

Kind regards, 

Welcome Point Team 
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