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Liczba studentów w Opolu: 
ok. 25 000 os.  

OPOLE – miasto akademickie: 



opolekampus.pl 

• Politechnika Opolska: ok. 380 osób  
 (w tym ok. 260 os. z Ukrainy) 
• Uniwersytet Opolski: ok. 1200 osób  
 (w tym ok. 1000 os. z Ukrainy) 
• Pozostałe uczelnie niepubliczne: ok 1000 osób 
 (w tym większość z Ukrainy) 

Studenci obcokrajowcy w OPOLU: 



www.opole.pl 

Centrum Partnerstwa Wschodniego – cele: 
- wsparcie w rekrutacji cudzoziemców, 
- integracja ze studentami z Polski,  
- wsparcie podczas procesu studiów oraz życia codziennego (np. pomoc w 
ubezpieczeniu zdrowotnym, składanie wniosków na kartę pobytu, wsparcie  
w znalezieniu praktyk, ect., wsparcie w poszukiwaniu ofert stypendialnych).  

Współpraca Opola z Centrum Partnerstwa Wschodniego:  



www.opole.pl 

Językowa Szkoła Letnia 
Corocznie we wrześniu, studenci z krajów Partnerstwa Wschodniego przyjeżdżają na specjalną 
językową szkołę, która pomaga im szybciej poznać polską kulturę i język przed rozpoczęciem 
studiów. W ramach takiego projektu uczestnicy codziennie uczą się języka polskiego na poziomach 
B1, B2, C1, zwiedzają muzea oraz inne atrakcje miasta.  

Wspierane Inicjatywy Centrum Partnerstwa Wschodniego:  



www.opole.pl 

Erasmus dla Ukrainy – półroczna wymiana studencka dla studentów z Ukrainy 

Biuro Wspierania Integracji – projekt skierowany do obywateli państw trzecich, 
sfinansowany ze środków Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji i Uniwersytetu Opolskiego. 
Celem projektu jest umożliwienie cudzoziemcom samodzielnej egzystencji w społeczeństwie 
polskim. Oferowane, darmowe wsparcie obejmuje: kursy językowe, konsultacja prawnicze, 
tłumaczenia dokumentów, szkolenia.  

Pozostałe Inicjatywy Centrum Partnerstwa Wschodniego:  



opolekampus.pl 

• umorzenie opłaty za pozwolenie na zamieszkanie  
• wydawnictwa i informatory oraz strony www w języku rosyjskim  

i  ukraińskim  

Wsparcie miasta OPOLA dla studentów obcokrajowców: 



opolekampus.pl 

Wszyscy studenci, bez wzglądu na kraj pochodzenia, mogą skorzystać z:  
• stypendiów dla najzdolniejszych studentów 
• stypendiów dla najzdolniejszych doktorantów  
• stypendiów w ramach programu „praktyki zawodowe” 
• Uzyskać dostęp do bazy tematów prac dyplomowych od firm współpracujących z miastem 
• wsparcia talentów i firm typu start-up  

Oferta akademicka OPOLE KAMPUS: 



opolekampus.pl 

facebook.com/opolekampus 
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