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Inauguracja projektu Polsko-Ukraińskiego Uniwersytetu Wirtualnego 
 

 
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi nawiązała współpracę z uniwersytetami na 

Ukrainie i zaproponowała ofertę edukacyjną dla młodzieży ukraińskiej, dzięki której zyska ona szanse na 

osobisty rozwój i lepsze perspektywy na przyszłość. Nowoczesne wykształcenie młodych Ukraińców, 

którzy będą tworzyć przyszłe elity i decydować o losach swojego kraju, to ogromna szansa na postępowe 

zmiany w tym państwie. 

Odpowiedzią na potrzeby ukraińskiego szkolnictwa wyższego jest przygotowany przez Akademię 

Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi projekt Polsko-Ukraińskiego Uniwersytetu Wirtualnego. 

Przedsięwzięcie jest wyraźnym sygnałem poparcia proeuropejskich trendów na Ukrainie.                

W początkowym etapie realizacji projektu możemy już poszczycić się poparciem naszych partnerów zza 

wschodniej granicy: Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych 

w Równem, Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. W. Stefanyka w Iwano-Frankowsku, Akademii 

Galickiej w Iwano-Frankowsku. 

Planujemy, aby PUUW działał w Wydziale Zamiejscowym AHE w Jarosławiu ze względu na 

dogodne warunki lokalizacyjne – przy granicy z Ukrainą. Zapleczem technologicznym i dydaktycznym 

PUUW będzie istniejący od 12 lat i funkcjonujący w ramach Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej         

w Łodzi Polski Uniwersytet Wirtualny, który posiada:  

• nowoczesną platformę e-learningową, 

• bogatą e-bibliotekę gotowych materiałów dydaktycznych dostępnych on-line, 

• ponad 400 multimedialnych przedmiotów i kursów z e-podręcznikami, 

• doświadczoną kadrę dydaktyczną, profesjonalnie przygotowaną do nauczania na odległość. 

Studia będą odbywać się w formule e-learningowej. Językiem wykładowym będzie język polski. 

Większość zajęć dydaktycznych zostanie zrealizowana na platformie zdalnego nauczania (on-line). 

Uzupełnieniem nauki zdalnej będą zjazdy w siedzibie uczelni. Początkowo kształcenie odbywać się będzie 

na studiach I stopnia. 

Powołanie Polsko-Ukraińskiego Uniwersytetu Wirtualnego stworzy studentom z Ukrainy możliwość 

uczenia się w dowolnym miejscu i czasie w oparciu o nowoczesne formy kształcenia. Dzięki temu słuchacze 

będą mieli stały kontakt z najlepszymi wykładowcami i dostęp do najnowszej wiedzy. Praktyka Polskiego 

Uniwersytetu Wirtualnego pokazuje, że ta forma studiów, z uwagi na dogodne warunki realizacji programu 



kształcenia i innowacyjne metody nauczania, cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Liczymy, iż 

przyjmie się ona również w ukraińskim szkolnictwie wyższym. 

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi jest nowoczesną uczelnią, otwartą na 

międzynarodowe doświadczenia, dlatego chce wspierać mieszkańców Ukrainy w budowaniu społeczeństwa 

obywatelskiego i rozwoju systemu gospodarki wolnorynkowej. Przygotowany przez naszą Uczelnię projekt 

kształcenia studentów ukraińskich oraz powołanie Polsko-Ukraińskiego Uniwersytetu Wirtualnego 

doskonale wpisuje się w te działania. Polskie doświadczenia oraz wieloletnia praktyka Akademii                  

z pewnością będą stanowiły dla Ukraińców cenne wsparcie. 

Jako jeden z filarów społeczeństwa otwartego wskazuje się system edukacji, którego zadaniem jest 

kształtowanie postawy świadomego i zaangażowanego uczestnika życia społecznego. Nowoczesny model 

kształcenia powinien w szczególności koncentrować się na rozwoju kompetencji podmiotowych. Dzięki 

dotychczasowym doświadczeniom, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi może zaoferować 

najbardziej innowacyjne i skuteczne metody kształcenia. Szczególne znaczenie mają zajęcia prowadzone 

metodami projektową i warsztatową, a także zajęcia prowadzone na platformie e-learningowej. Stosowane 

w Uczelni metody stanowią bardziej skuteczną i rozwojową niż tradycyjna formę kształcenia. 

 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi oferuje swoim studentom zarówno studia 

stacjonarne i niestacjonarne, jak i studia on-line realizowane za pośrednictwem platformy e-learningowej 

Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego.  

 

Kontakt dla mediów: 

Menadżer projektu Ukraina Olga Becla  obecla@ahe.lodz.pl, tel. +48 42 6315953 
Pełnomocnik Rektora ds. studiów zdalnych dr Wiesław Przybyła wprzybyla@ahe.lodz.pl , tel. + 48 6315933 
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