Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do rejestracji na polskie stoiska
organizowane na targach i konferencjach w 2019 roku
Poniższa lista wraz z kalendarium targów zakłada udział Polski w największych i najbardziej
prestiżowych targach i konferencjach na świecie. Zaproponowane lokalizacje i regiony
wybrane zostały w oparciu o strategię geograficzną promocji polskiego szkolnictwa
wyższego z uwzględnieniem misji i celów NAWA, w szczególności dotyczących promocji
języka polskiego za granicą oraz oferty stypendialnej NAWA. W trakcie roku planowane
jest również wsparcie placówek dyplomatycznych w targach organizowanych przez
Komisję Europejską w ramach projektu Study in Europe - kampania Ready, Study, GO! Poland
realizowana przez NAWA jest oficjalnym, polskim partnerem projektu Study in Europe.
Poniższe wydarzenia oraz programy dodatkowe podczas targów są przygotowywane we
współpracy z polskimi placówkami dyplomatycznymi. Przypominamy, że udział w targach
i misjach edukacyjnych w ramach kampanii Ready, Study, GO! Poland jest bezpłatny,
NAWA nie pobiera opłat organizacyjnych, po stronie instytucji szkolnictwa wyższego są
jedynie opłaty delegacyjne.
Otwarte rejestracje:
1.
2.
3.
4.
5.

Gruzja, Targi International Education Fair, Tbilisi, 22-23 lutego 2019 r.: link
Targi i konferencja APAIE, Kuala Lumpur, Malezja, 25-29 marca 2019 r.: link
Targi w Indiach, 31 marca-7 kwietnia 2019 r.: link
Dni nauki polskiej w Grecji (Ateny i Saloniki), 18-21 marca 2019 r.: link
Ameryka Łacińska, Expo Estudiante, (Meksyk), 9-10 marca 2019 r. (targi), 11-12
marca spotkania dodatkowe: link

W 2019 roku planowana jest również organizacja polskich stoisk narodowych oraz misji
edukacyjnych w ramach kampanii Ready, Study, GO! Poland na poniższych wydarzeniach:
1. Misja edukacyjna w Uzbekistanie, kwiecień-maj 2019 r. (współorganizowana
z Ambasadą RP w Taszkiencie) ostateczny termin zostanie potwierdzony do 23
stycznia.
2. Targi i konferencja NAFSA, Waszyngton, Stany Zjednoczone 26-31 maja 2019 r.
rejestracja zostanie otwarta 1 lutego 2019 r.
3. Misja edukacyjna w Chinach, czerwiec 2019 r.
4. Targi i konferencja EAIE, Helsinki, Finlandia, 24-27.09.2019 r.
5. Kazachstan, Begin Central Asia Tour, Astana i Ałmaty, 28-29 września, 2019 r.
6. Asia Expo, Wietnam, Indonezja, październik 2019 r.
7. Misja edukacyjna na Ukrainie, listopad 2019 r.
Wszystkie wydarzenia są dostępne na stronie: www.nawa.gov.pl/promocja-i-targi/targi

