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SYTUACJA UKRAINY
Wpisać się w europejską przestrzeń
nauki i szkolnictwa wyższego

Choć na Ukrainie funkcjonuje ponad 300 uczelni wyższych 
— pań stwowych i prywatnych — oferta kształcenia, któ-
rą proponu ją, nie jest do końca dostosowana do wymogów 
współczesnego świata oraz wyzwań, które niesie rynek 
pracy. Wykształcenie wyż sze zdobyte w tym państwie nie 
zawsze wystarcza do odnalezie nia się na europejskim ryn-
ku pracy, nie jest bowiem silnym „paszportem edukacyj-
nym” pozwalającym przekraczać granice w całej Europie. 

Niestabilna sytuacja ekonomiczna, społecz na i polityczna 
na Ukrainie powoduje, że osoby planujące zdobycie wy-
kształcenia coraz częściej szukają takiej możli wości poza 
granicami swojego kraju. W obecnej sytuacji politycznej  
i gospodarczej istnieje olbrzymie zapotrzebowanie w spo-
łeczeństwie ukraińskim na pozyskanie umiejętności i kom-
petencji, które są warunkiem niezbędnym do przełamania 
kryzysu ekonomicznego i cywilizacyjnego. 

Minister Nauki i Edukacji na Ukrainie Sierhij Kvit w wywia-
dzie dla portalu Study in Poland podkreśla, że szansą na 
budowanie silnego państwa jest przede wszystkim dobre 
wykształcenie młodego pokolenia: „Naszym największym 
zadaniem nie jest teraz kontynuacja rewo lucji, tylko wyko-
rzystanie tego momentu dziejowego, tej unikalnej szansy, 
na to, aby stworzyć efektywne, dobrze funkcjonujące pań-
stwo. Z mocną nauką i edukacją. Tylko dzięki dobremu wy-
kształceniu nowego pokolenia nie bę dziemy musieli prze-
żywać kolejnych, dramatycznych zry wów historycznych. 
Bo, jak pokazuje ostatnich 10 lat, o ile jesteśmy dobrzy  
w rewolucjach, to gorzej z trwałością ich efektów”¹ .

¹ www.studyinpoland.pl/konsorcjum
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AHE jako atrakcyjny ośrodek 
edukacyjny dla Ukrainy
Dyplom polskiej Uczelni to dla młodzieży 
ukraińskiej paszport do Europy i obietnica 
lepszego życia

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi nawiązała 
współpracę z uniwersytetami na Ukrainie i zaproponowała 
ofertę edukacyjną dla młodzieży ukraińskiej, dzięki której 
zyska ona szansę na osobisty rozwój i lepsze perspekty-
wy 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.
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Europejski Model Edukacji

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi proponu-
je edukację według standardów Europejskich Ram Kwalifi-
kacji, obowiązujących od 2013 r. we wszystkich krajach UE. 
We współczesnym modelu edukacji akcent został przenie-
siony z przekazywania wiedzy na rozwój umiejętności inter-
personalnych i osobowościowych oraz kompetencji inno-
wacyjnego rozwiązywania problemów. Absolwent uczelni  
w modelu europejskim nie tylko posiada fachową wiedzę, 
ale potrafi jeszcze aktywnie pracować w zespole zadanio-
wym, realizować oryginalne projekty i osiągać ponadstan-
dardowe efekty. 

Tradycyjne kształcenie ma charakter apodyktyczny  
— nauczyciel sprawdza głównie stopień opanowania wie-
dzy. Kształcenie w AHE oparte jest na rozwijaniu kompe-
tencji i umiejętności studentów. Wiedzę i doświadczenie 
zdobywają oni poprzez uczestniczenie w warsztatach i re-
alizowanie własnych projektów. Nauczyciel w tym procesie 
jest mentorem i doradcą, który stymuluje i służy wspar-
ciem. Student natomiast aktywnie uczestniczy w proce-
sie kształcenia, ma wpływ na kierowanie własną ścieżką 
edukacyjną i bierze odpowiedzialność za uzyskane efekty. 
Ten nowoczesny model kształcenia, innowacyjny zarówno 
w treściach, jak i metodach, wyzwala kreatywność i przy-
gotowuje do wymagań współczesnego rynku pracy. 



AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA
W ŁODZI PROPONUJE STUDENTOM Z UKRAINY:

-    MOŻLIWOŚĆ KSZTAŁCENIA W MODELU EUROPEJSKIM

-    POZNANIE NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW EDUKACJI 
      OPARTYCH NA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGIACH 

-    ROZWÓJ KOMPETENCJI PODMIOTOWYCH 
      NIEZBĘDNYCH DO KSZTAŁTOWANIA SPOŁECZEŃSTWA
      OTWARTEGO I GOSPODARKI WOLNORYNKOWEJ 

-    PRZYGOTOWANIE DO WEJŚCIA NA EUROPEJSKI 
      RYNEK EDUKACJI I PRACY
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POLSKO-UKRAIŃSKI 
UNIWERSYTET WIRTUALNY 
– koncepcja
Otwórz bramy Europy 

Odpowiedzią na potrzeby ukraińskiego szkolnictwa wyż-
szego jest przygotowany przez Akademię Humanistyczno-
Ekonomiczną w Łodzi projekt Polsko-Ukraińskiego Uniwer-
sytetu Wirtualnego. 

Planujemy, aby PUUW działał w Wydziale Zamiejscowym 
AHE w Jarosławiu, ze względu na dogodne warunki loka-
lizacyjne – przy granicy z Ukrainą. Dysponujemy wymaga-
ną kadrą akademicką oraz odpowiednią infrastrukturą do 
utworzenia Wydziału. 

ZAPLECZEM TECHNOLOGICZNYM I DYDAKTYCZNYM 
PUUW BĘDZIE ISTNIEJĄCY OD 12 LAT POLSKI UNIWERSY-
TET 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. Więk-
szość zajęć dydaktycznych będzie realizowana na platfor-
mie zdalnego nauczania (on-line). Uzupełnieniem nauki 
zdalnej będą zjazdy w siedzibie uczelni. Proponowany przez 
nas kierunek studiów to Zarządzanie. 

W Ministerstwie złożyliśmy już odpowiednie wnioski  
o zgodę na utworzenie Wydziału Zamiejscowego w Jaro-
sławiu oraz o uprawnienia do prowadzenia zajęć na kierun-
ku Zarządzanie.





PROPOZYCJA EDUKACYJNA

1.   Studia z treściami stymulującymi proces zmian 
       w kierunku społeczeństwa obywatelskiego 
       i gospodarki wolnorynkowej.

2.   Kształcenie zgodne z zapotrzebowaniem 
       młodzieży i rynku, wypełniające założenia 
       Europejskich Ram Kwalifikacji.

3.   Dedykowane specjalności na kierunku 
       Zarządzanie: 

Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą 

Zarządzanie potencjałem społecznym 

Zarządzanie innowacjami i projektami

Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynkach zagranicznych

Zarządzanie w biznesie i administracji 

STUDIA ON-LINE 
Młodzież ukraińska mieszka u siebie
— studiuje w Polsce

Kształcenie z wykorzystaniem platformy e-learnigowej jest 
wygodne dla studenta. Może on uczyć się w dowolnym cza-
sie, z dowolnego miejsca na ziemi, pod warunkiem, że ma 
przy sobie komputer i połączenie z Internetem. Jest też tań-
sze – nie musi codziennie dojeżdżać na wykłady i ćwiczenia, 
wydawać pieniędzy na materiały dydaktyczne i podręczniki. 
Dodatkowo łatwo połączy studia z pracą i obowiązkami do-
mowymi. 
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SPECYFIKA STUDIOWANIA ON-LINE
Studiowanie on-line wymaga dużej samodyscypliny, mo-
tywacji, umiejętności gospodarowania własnym czasem. 
Podczas tradycyjnego wykładu czy ćwiczeń student łatwiej 
ukryje nieprzygotowanie do zajęć czy zmęczenie. W pracy 
on-line musi trzymać się wyznaczonego harmonogramu 
pracy, brać czynny udział w forach dyskusyjnych i czatach, 
regularnie sprawdzać pocztę i odpowiadać na e-maile, 
przesyłać w terminach zadane prace, zdawać testy. W pra-
cy na platformie każdy odpowiada za siebie, każda aktyw-
ność użytkownika zostaje zapisana na dysku. Łatwo więc 
zweryfikować czy, kiedy i z jaką częstotliwością student 
jest aktywny, czyta materiały, bierze udział w wykładzie, 
kontaktuje się z prowadzącymi zajęcia. Część zjazdów oraz 
egzaminy odbywają się w siedzibie uczelni. 

POTENCJAŁ AHE 
W PROJEKCIE PUUW
Poprzez kreatywność do dostatku

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 
posiada ponad 20-letnie doświadczenie w kształ-
ceniu, w tym 12 lat w kształceniu on-line. W sys-
temie e-learningu studia w AHE ukończyło już 20 
tysięcy absolwentów z całego świata. 
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Platforma zdalnego nauczania AHE to największy projekt 
e-learningowy w Europie Środkowo-Wschodniej. Oferta 
kształcenia obejmuje studia I i II stopnia, studia podyplo-
mowe, kursy i szkolenia. Uczelnia posiada również olbrzy-
mie doświadczenie w nauczaniu studentów mieszkających 
poza granicami kraju. Potencjał e-learningowy uczelni to: 
-   biblioteka materiałów e-learningowych licząca kilkaset 
     pełnych kursów,
-   nowoczesna i w pełni mobilna platforma zdalnego nauczania,
-   ponad 2000 wysoko wyspecjalizowanych nauczycieli akade-   
     mickich z kompetencjami metodycznymi nauczania on-line, 
- kilkudziesięcioosobowy zespół organizujący proces kształcenia.

WARTOŚCI DODANE
Ważny sygnał dla społeczeństwa 
międzynarodowego

Projekt PUUW jest szansą na rozwój i umocnienie Polski 
wschodniej, dzięki czemu miasto Jarosław może stać się 
znaczącym w tym regionie ośrodkiem edukacyjno-kultu-
ralnym. Przedsięwzięcie jest wyraźnym sygnałem poparcia 
proeuropejskich trendów na Ukrainie i chęci pomocy społe-
czeństwu ukraińskiemu w budowaniu gospodarki wolnoryn-
kowej i społeczeństwa otwartego. Projektowi edukacyjne-
mu towarzyszyć będzie szereg przedsięwzięć integrujących 
i promujących pasje i twórczość polskiej i ukraińskiej mło-
dzieży, a także wydarzenia kulturalne i społeczne.
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STYPENDIA — RÓWNE SZANSE 
Ufunduj stypendium! 

Fundusz Pomocy Młodzieży Ukraińskiej, działający przy 
Fundacji Uczelni Innowacyjnych, zajmuje się pozyskiwa-
niem środków, z których finansowane są stypendia dla stu-
dentów ukraińskich. Więcej informacji o Fundacji znajdziesz 
na stronie internetowej www.fui.edu.pl
Przedsiębiorco, jeśli chcesz wesprzeć konkretnego stu-
denta z Ukrainy, ufunduj dla niego roczne stypendium.  
Aby przystąpić do programu, skontaktuj się z Fundacją pod 
numerem tel. +48 42 6315953.
Każda pomoc jest cenna!

Otrzymaj stypendium!

Studencie, jeśli masz trudną sytuację materialną, już teraz 
możesz aplikować o stypendium Fundacji. 
W tym celu napisz podanie i wyślij je do Fundacji na adres
stypendia@fui.edu.pl






