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DRODZY STUDENCI!

Serdecznie witamy Was w Collegium Polonicum w Słubicach (CP) – ﬁlii Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM),
a jednocześnie wspólnej placówce naukowo-dydaktycznej UAM i Uniwersytetu
Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad
Odrą. Bardzo cieszymy się, że zdecydowaliście się wybrać jeden z kierunków oferowanych przez naszą uczelnię. Przed Wami
najwspanialsze lata życia – czas, w którym
będziecie kształtować swoją osobowość
i doskonalić się w wielu dziedzinach.
W Collegium Polonicum spotkacie studentów różnych narodowości, co da Wam
możliwość kontaktu z innymi kulturami,
a pracownicy lektoratu języków obcych
pomogą Wam przełamać barierę językową. Ta umiejętność jest niezbędna, aby

czuć się dobrze w takich dwukulturowych
miejscach jak nasze dwumiasto – Słubice
i Frankfurt nad Odrą. W naszych murach
możecie rozwijać swoje pasje i zainteresowania działając w różnych organizacjach
i stowarzyszeniach, które przedstawiamy
na kolejnych stronach. Znajdziecie tutaj
również informacje dotyczące nie tylko
samego Collegium Polonicum, spraw i
instytucji bezpośrednio z nim związanych,
ale również Słubic i Frankfurtu nad Odrą.
Mamy nadzieję, że pomoże Wam to poczuć
się w nowym miejscu jak w domu!
Czas rozpocząć naszą podróż!
Dyrekcja i Zespół Collegium Polonicum
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PRZYSTANEK I: SŁUBICE – DOMY STUDENCKIE

Po przybyciu do Słubic już od pierwszych
chwil spieszy Wam z pomocą administracja
domów studenckich (DS) przy ul. Piłsudskiego 14. Możliwość zamieszkania w DS
mają studenci Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu oraz partnerskiego
Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we
Frankfurcie nad Odrą. Na osiedlu studenckim znajduje się 5 domów studenckich,
które tworzą miasteczko studenckie oraz
takie obiekty jak: poczta, sklep z artykułami papierniczymi, siłownia oraz boisko
do gry w tenisa ziemnego, siatkówkę
i koszykówkę.

KONTAKT
Administracja Domów Studenckich
ul. Piłsudskiego 14, 69-100 Słubice
tel.: 61 829 6903, 95 758 4088
e-mail: biuro@dsslubice.pl
www.dsslubice.amu.edu.pl
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PRZYSTANEK II: COLLEGIUM POLONICUM

Po zakwaterowaniu nadszedł czas, by udać
się na uczelnię. Podjęliście słuszną decyzję
wybierając po maturze jeden z naszych
kierunków I stopnia:
• Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze
• Studia o Polsce
Jako absolwenci studiów I stopnia możecie
kontynuować naukę na dwuletnich stacjonarnych lub niestacjonarnych studiach
II stopnia Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Uniwersytecie Europejskim Viadrina, w Collegium Polonicum
lub na innej uczelni.

Kierunki II stopnia oferowane obecnie
w Collegium Polonicum:
• Master of Digital Entrepreneurship
(w j. angielskim),
• Kulturoznawstwo, specjalność:
komunikacja międzykulturowa
(w j. niemieckim i angielskim),
• Kultura i historia Europy Środkowej
i Wschodniej (w j. niemieckim),
• Ochrona Europejskich Dóbr Kultury
(w j. niemieckim).
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PRZYSTANEK II: COLLEGIUM POLONICUM
Pamiętajcie, że nie jesteście sami! Pomocą zawsze służy Wam Biuro Obsługi Studentów
CP. Poniżej znajdziecie wykaz osób odpowiedzialnych za poszczególne kierunki.

Osoba

Zakres zadań

Telefon

e-mail

Sylwia Cor
(pok.150)

• Kulturoznawstwo, specjalność:
komunikacja międzykulturowa
• Digital Entrepreneurship

61 829 6814

cor@europa-uni.de

Olimpia
Kozłowska
(pok.150)

• Studia o Polsce
• Sprawy stypendialne
• Koordynator ds. osób
z niepełnosprawnościami

61 829 6816

kozlowska@europa-uni.de

Joanna Pąk
(pok. 150)

• Prawo
(w zakresie prawa polskiego)
• Praktyki, praca

61 829 6815

pak@europa-uni.de

Godziny przyjęć

Pokój 150
Poniedziałek

10:00 – 15:00

Wtorek

10:00 – 15:00

Środa

dzień wolny od przyjęć studentów

Czwartek

10:00 – 15:00

Piątek

10:00 – 15:00

Pełnomocnik Rektor UAM ds. dydaktyki:
prof. UAM dr hab. Andrzej Pukacz (andrzej.pukacz@amu.edu.pl)
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PRZYSTANEK II: COLLEGIUM POLONICUM

Każdy z kierunków posiada swojego opiekuna, do którego możecie się zwracać
w razie pojawienia się problemów:

Kierunek studiów

Osoba

Master of Digital Entrepreneuership

Prof. dr hab. Jarosław Jańczak

Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze

Dr. Iur. Igor B. Nestoruk, MJC BONN

Kulturoznawstwo, specjalność:
komunikacja międzykulturowa

Prof. dr hab. Jacek Sójka

Studia o Polsce

Prof. UAM dr hab. Andrzej Pukacz

Kultura i historia Europy Środkowej
i Wschodniej

Prof. Dr. Werner Benecke

Ochrona Europejskich Dóbr Kultury

Prof. Dr. Paul Zalewski

W sprawach związanych z ﬁnansami, organizacją oraz administracją możecie także zwracać się do zastępcy dyrektora administracyjnego Collegium Polonicum, Agnieszki Brończyk: tel. 61 829 6813 lub 516 948 854, e-mail: bronczyk@europa-uni.de
Zachęcamy Was również do odwiedzin stron internetowych poszczególnych wydziałów na:
www.amu.edu.pl oraz www.europa-uni.de
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PRZYSTANEK III: WARTO WIEDZIEĆ
STYPENDIA

OPŁATY ZA STUDIA
DOT. CUDZOZIEMCÓW SPOZA UE

Studia w Collegium Polonicum dają możliwość ubiegania się o różne stypendia, dzięki którym studiowanie będzie łatwiejsze.
Studenci Collegium Polonicum immatrykulowani w UAM mogą korzystać z następujących form pomocy materialnej:
• stypendiów socjalnych, przyznawanych
w przypadku niskich dochodów
w rodzinie,
• stypendiów specjalnych dla osób z niepełnosprawnościami,
• stypendium rektora dla najlepszych
studentów (po I roku),
• zapomóg.
Student ubiegający się o przyznanie
stypendium występuje o przyznanie
stypendium socjalnego, generuje wniosek
w USOSweb, po czym składa go razem
z załącznikami w Biurze Obsługi Studentów Collegium Polonicum.
Obowiązują następujące terminy generowania i składania wniosków:
• od 03.10.2022 r., godz. 12:00 – rozpoczęcie składania wniosków w USOSweb
• do 16.10.2022 r., godz. 23.59– zakończenie składania wniosków w USOSweb
Więcej informacji znajduje się na stronie:
https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie

Studentów studiujących w Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obowiązują, zgodnie z polskim prawem, opłaty
za studia, będące ekwiwalentem kosztów
kształcenia.
Rektor UAM może zwolnić studenta
z opłat za studia lub obniżyć opłatę
w przypadku trudnej sytuacji materialnej
studenta, przede wszystkim w sytuacji,
gdy dochody gospodarstwa domowego
kształtują się na odpowiednio niskim
poziomie.
Informacje o stypendiach ze strony Uniwersytetu Europejskiego Viadrina znajdują
się tutaj:
https://www.europa-uni.de/de/studium/
ﬁnanzierung/index.html

PRAKTYKI, PRACA
Wszystkich zainteresowanych pracą w czasie studiów, prosimy o kontakt z Biurem
Obsługi Studentów. To właśnie biuro
zajmie się Waszą promocją zawodową, aby
zwiększyć szanse w poszukiwaniu wymarzonej pracy, udzieli ważnych wskazówek,
jak poradzić sobie, wkraczając w nowy etap
życia.
KONTAKT
Joanna Pąk, tel. 61 829 6815
studylaw.cp@europa-uni.de
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PRZYSTANEK VI: EUROPEAN NEW SCHOOL OF DIGITAL STUDIES

European New School of Digital Studies
(ENS) to wspólny innowacyjny projekt
Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we
Frankfurcie nad Odrą oraz Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu powołany
w 2020 r.. Siedziba tej anglojęzycznej inicjatywy znajduje się w Collegium Polonicum.
Celem ENS jest stworzenie nowego obszaru w badaniach naukowych i dydaktyce
dotyczącego transformacji cyfrowej. Projekty
naukowe oraz programy studiów prowadzone
są transdyscyplinarnie, łącząc ekonomię,
socjologię, prawo oraz nauki techniczne
i informatyczne.

W ramach ENS działają następujące profesury:
• Prawo i etyka społeczeństwa cyfrowego
Prof. Dr. Philipp Hacker
• Zarządzanie informacją
i transformacja cyfrowa
Prof. Dr. Lauri Wessel
• Socjologia technologii
Prof. Dr. Jan-Hendrik Passoth
• Teoria polityki i demokracja cyfrowa
Prof. Dr. Ulrike Klinger
• Dr hab. Agnieszka Vetulani-Cęgiel
• Dr Filip Biały
• Dr Łukasz Dulęba

W programie studiów dużą rolę odgrywają projekty, w których studenci aktywnie
uczestniczą oraz samodzielnie je kształtują.
Studentki i studenci w ramach studiów
zdobywają wiedzę i umiejętności z różnych
dyscyplin. Pozwala im to analizować cyfrową
transformację społeczeństwa europejskiego
z perspektywy naukowej oraz w przyszłości
prowadzić własną działalność komercyjną
lub non-proﬁt.

W ENS działa fellowship programm „Dataﬁcation in European Societies” skierowany do
naukowców po doktoracie.
KONTAKT
e-mail: ens@europa-uni.de
www.europeannewschool.eu
Dyrektor ENS
Prof. Dr. Jürgen Neyer
neyer@europa-uni.de
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PRZYSTANEK V: BIBLIOTEKA

Biblioteka CP oferuje księgozbiór naukowy
i dydaktyczny z dziedzin będących przedmiotem studiów i badań prowadzonych
w Collegium Polonicum oraz na Uniwersytecie Europejskim Viadrina. Biblioteka
dysponuje ok. 70 tys. woluminów i 130
tytułami czasopism w bieżącej prenumeracie. Biblioteka jest otwarta dla wszystkich
zainteresowanych, wypożyczanie jest możliwe po założeniu konta. W tym celu należy
wypełnić formularz dostępny w bibliotece,
uiścić opłatę roczną w wysokości 5 zł oraz
okazać dowód osobisty i legitymację studencką. Istnieje możliwość samodzielnego
bezpłatnego skanowania oraz odpłatnego
drukowania i kopiowania materiałów.
Czytelnicy wchodzący do biblioteki zobowiązani są do pozostawienia toreb i okryć
wierzchnich w szatni, w szafkach zamyka-

nych na WŁASNE kłódki. Dla zainteresowanych korzystaniem z biblioteki prowadzone są konsultacje: w każdy czwartek
w godz. 12.00-13.00 lub w innym indywidualnie ustalonym terminie. Zapraszamy
też do współpracy w ramach wolontariatu
i praktyk.
W czytelni można skorzystać z cyfrowej
wypożyczalni zasobów Biblioteki Narodowej Academica, ze wszystkich zasobów
elektronicznych Biblioteki UE Viadrina oraz
z rozszerzonych zasobów portalu FamilySearch. Multiwyszukiwarka ViaCat umożliwia jednoczesne przeszukiwanie zasobów
bibliotek Viadriny, Collegium Polonicum
oraz bogatych zródeł elektronicznych
dostępnych w sieci.
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PRZYSTANEK V: BIBLIOTEKA

Katalog biblioteki (OPAC):
https://poloz2.bib-bvb.de/
Multiwyszukiwarka ViaCat:
https://viacat.kobv.de/
Oba katalogi są dostępne ze strony CP zakładka Biblioteka.

W okresie ewentualnego nawrotu pandemii koronawirusa oraz wakacji godziny
otwarcia ulegają zmianie. Aktualne informacje o wakacyjnym trybie pracy można
znaleźć na stronie internetowej biblioteki:
https://www.cp.edu.pl/pl/biblioteka/
KONTAKT

Godziny otwarcia biblioteki:
od poniedziałku do piątku
(w okresie trwania zajęć dydaktycznych)
w godz. 10:00-19:00
w soboty
w godz. 9:00-14:00

tel. 61 829 6751
e-mail: biblio.cp@europa-uni.de
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PRZYSTANEK V: BIBLIOTEKA

ARCHIWUM IM. KARLA DEDECIUSA
Archiwum powstało w roku 2001, kiedy Karl
Dedecius, wybitny tłumacz literatury polskiej
na język niemiecki, przekazał całość zgromadzonych przez siebie materiałów aktowych
Bibliotece Uniwersytetu Europejskiego
Viadrina, celem złożenia ich w Collegium Polonicum. Od tego czasu placówka powiększyła swoje zasoby. Obecnie jest w posiadaniu
ośmiu cennych zespołów archiwalnych, pochodzących od znanych tłumaczy i pośredników między kulturami Polski i Niemiec. Są
to – obok Karla Dedeciusa – Henryk Bereska,
Erich Dauzenroth, Rolf Fieguth, Roswitha
Matwin-Buschmann, Hubert Schumann,
Eugeniusz Wachowiak oraz Karin Wolff.
Formuła działania Archiwum jest szeroka.
Jego pracownicy zajmują się organizowaniem
konferencji i wystaw muzealnych oraz dzia-

łają na polu naukowym i wydawniczym.
Głównym celem Archiwum jest powiększanie
zbiorów z dziedzin: przekładu, literatury
i polsko-niemieckich stosunków kulturowych. Przechowywane w placówce zespoły
akt są dostępne nie tylko dla naukowców
pragnących prowadzić tu swoje badania, ale
także dla szerokiej publiczności.
W archiwum można odbyć praktykę zawodową (od 4 tygodni do 6 miesięcy).
KONTAKT
Archiwum im. Karla Dedeciusa
dr Agnieszka Brockmann
tel. 61 829 6752
e-mail: brockmann@europa-uni.de
www.ub.europa-uni.de/kda
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PRZYSTANEK V: BIBLIOTEKA

FUNDACJA IM. KARLA DEDECIUSA
Fundacja im. Karla Dedeciusa przy Uniwersytecie Europejskim Viadrina została powołana
do życia w 2013 roku. Swoją statutową działalność opiera przede wszystkim na ścisłej
współpracy z istniejącym już od 2001 roku
Archiwum im. Karla Dedeciusa.
Do głównych zadań Fundacji należy:
• popularyzowanie polskiej literatury
w Niemczech oraz niemieckiej w Polsce
• prowadzenie badań odnośnie recepcji
literatury polskiej na niemieckim obszarze językowym
• upowszechnianie prac o charakterze
naukowym i kulturowym
• wymiana i współpraca tłumaczy literatury polskiej na język niemiecki z tłumaczami literatury niemieckiej na język polski

• wspieranie projektów bieżących realizowanych przez Archiwum Karla Dedeciusa.
W roku powołania Fundacji Archiwum Literackie Karla Dedeciusa na jej rzecz zostało
przekazane prawo do korzystania z dorobku
literackiego Karla Dedeciusa, czego sedno
stanowią prawa autorskie do ok. 200 książek.
Dorobek literacki Karla Dedeciusa ma dawać
podstawę do wspierania badań o charakterze
naukowym, pracy tłumaczy oraz popularyzowania polskiej literatury.
KONTAKT
Fundacja im. Karla Dedeciusa
dr Ilona Czechowska
tel. DE +49 335 5534 3296
e-mail: czechowska@europa-uni.de
www.ub.europa-uni.de/skdl
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PRZYSTANEK VI: ORGANIZACJE STUDENCKIE
ORAZ ZAPRZYJAŹNIONE INSTYTUCJE

Studiowanie w Collegium Polonicum to nie
tylko nauka i obowiązki, ale także wiele
okazji, aby rozwijać swoje pasje i zdobywać
doświadczenie. Oto miejsca, dzięki którym
będziecie mogli interesująco spędzić czas
i urozmaicić swoje studenckie życie:

RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW
COLLEGIUM POLONICUM
Sama nauka to nie wszystko? Chcesz realizować się w innych dziedzinach i uważasz,
że masz smykałkę organizatora? Samorząd
studencki jest idealnym miejscem dla Ciebie!
Dzięki niemu zaprezentujesz swoje zdolności
interpersonalne, współtworząc chociażby
bal absolutoryjny oraz biorąc udział w innych
tematycznych imprezach odbywających się
w studenckim klubie „Witkacy”.
KONTAKT / BIURO
ul. Piłsudskiego 14, DS Arcadia
Dyżury Przewodniczącej RSS - środy 09:0011:00 w DS Arcadia, klatka nr 2., ostatnie
piętro, pokój na końcu korytarza

STUDENCKA PORADNIA PRAWA (SPP)
SPP udziela porad prawnych w postaci opinii
prawnych i przygotowuje pisma procesowe
z zakresu każdej dziedziny prawa polskiego,
jak również z zakresu prawa niemieckiego dla
osób, które ze względu na trudną sytuację
ﬁnansową nie są w stanie skorzystać z pomocy profesjonalnego adwokata bądź radcy
prawnego. Poza działalnością polegającą na
udzielaniu porad prawnych na piśmie czy
sporządzania pism procesowych Studencka
Poradnia Prawa jest aktywna także w innych
sferach: członkowie SPP prowadzą w okolicznych szkołach średnich warsztaty o tematyce
prawniczej. Podzieleni na grupy, realizują
zajęcia swojego pomysłu (m.in. z zakresu
prawa pracy, prawa karnego).
KONTAKT
Biuro CP 127, ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice
e-mail:
studencka.poradnia.prawa@gmail.com
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KOŁO STUDENCKIE KIERUNKU
STUDIA O POLSCE PRZY CP
Koło Studenckie kierunku Studia o Polsce
przy Collegium Polonicum składa się z
międzynarodowej grupy Studentów i Studentek, której zależy na poszerzaniu wiedzy
i wymianie poglądów na temat polskiej
historii i kultury, w szczególności w kontekście doświadczeń studentów z zagranicy
studiujących w Collegium i na Uniwersytecie
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Koło ma
na celu m.in. organizowanie spotkań z osobowościami ze świata nauki, sztuki, sportu,
organizowanie wspólnych przedsięwzięć
z lokalnymi przewodnikami, animatorami
kultury, pasjonatami regionu, tworzenie
kółek zainteresowań i organizowanie specjalistycznych warsztatów. Studenci i Studentki
należący do koła angażują się w organizację
klubów dyskusyjnych, organizację letnich
szkół i seminariów, organizację wystaw, organizację wycieczek krajoznawczych, w tym
na terenach pogranicza polsko-niemieckiego,
nawiązywanie współpracy z innymi kołami
naukowymi i organizacjami studenckim, za-

równo działającymi przy Collegium, jak i poza
nim. Ważnym zadanie Koła Studenckiego
SoP jest ambasadorstwo kierunku.
KONTAKT
Opiekun: dr Małgorzata Stolarska-Fronia
e-mail: Stolarska-Fronia@europa-uni.de

CHÓR AKADEMICKI
Chór akademicki Collegium Polonicum
i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina nad
Odrą powstał w 2003 roku i przygotował już
wiele koncertów. Repertuar chóru stanowią
pieśni z różnych epok i krajów. Występy nie
ograniczają się jedynie do oprawy muzycznej
oﬁcjalnych wydarzeń uczelnianych. Chór
akademicki z powodzeniem organizuje koncerty w Słubicach i we Frankfurcie nad Odrą.
Szczególną cechą chóru akademickiego jest
jego międzynarodowy charakter. Członkowie
chóru to w większości studenci Collegium
Polonicum oraz Uniwersytetu Europejskiego
Viadrina. Dyrygentem chóru akademickiego
od początku istnienia zespołu jest dr Barbara
Weiser-Lada.
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KONTAKT
dr Barbara Weiser-Lada
e-mail: barbaraweiser2000@yahoo.com

DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE
Duszpasterstwo akademickie oferuje propozycję kształtowania postaw chrześcijańskich
poprzez upowszechnianie wartości i zasad
uniwersalnej moralności we wszystkich
dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego
i kulturalnego. W aspekcie organizacyjnym
jest ono Akademickim Kołem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i prowadzi
fundację. Duszpasterstwo koncentruje się
na problematyce ochrony środowiska. Na
otwarte spotkania zapraszane są osobistości
z różnych dziedzin życia społecznego i kulturalnego Słubic oraz Frankfurtu nad Odrą.
Duszpasterstwo jest ekumeniczne – wartości
tolerancji, szacunku i współpracy są inspiracją do poszukiwania i nawiązywania wszechstronnych kontaktów. W ramach działalności
organizowane są wycieczki rowerowe, piesze
pielgrzymki, wspólne spotkania przy niedzielnym obiedzie. „Modlimy się, medytujemy,

śpiewany, słuchamy katechez, nabożeństw
okresowych. Możemy wam pomóc nauczyć
się języka niemieckiego i polskiego w zakresie słownictwa prawniczego. Ale co najważniejsze jesteśmy przyjaciółmi, z którymi
zawsze możecie znaleźć czas na rozmowę
w miłej atmosferze naszego domu, jak i na
przerwach pomiędzy wykładami”. – przedstawia i zaprasza ks. dr Rafał Mocny.
KONTAKT
Duszpasterz Akademicki ks. dr Rafał Mocny
www.parakletos24.com

AMBASADOR COLLEGIUM POLONICUM
Jeśli chcesz mieć swój udział w promocji
uczelni, zostań jej ambasadorem! Do Twoich
zadań będą należały m.in.: budowanie pozytywnego wizerunku Collegium Polonicum,
reprezentowanie uczelni na targach edukacyjnych oraz wśród uczniów szkół średnich.
A skąd ambasador ma czerpać informacje
o uczelni? Od swojego mentora, którym będzie pracownik działu PR. Korzyści jakie z tej
aktywności wyniesiesz, będą imponujące: to
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przede wszystkim zdobycie doświadczeń zawodowych, certyﬁkat Ambasadora Collegium
Polonicum oraz zaświadczenie o współpracy.
Chętnych prosimy o zgłoszenie się do działu
PR drogą mailową: press.cp@cp.edu.pl
lub tel. 61 829 6812.

UNIWERSYTECKIE LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE UAM
Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące to
niepubliczna szkoła prowadzona przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która rozpoczęła swą działalność
1 września 2018 roku. Znaczną część grona
pedagogicznego stanowią pracownicy dydaktyczni i naukowi UAM.
KONTAKT
Dyrektor dr Jan Zgrzywa
tel. 61 829 6884
e-mail: zgrzywa@o365.amu.edu.pl
Sekretariat
tel. 61 829 6838, e-mail: liceum@amu.edu.pl
www.liceum.amu.edu.pl

FUNDACJA NA RZECZ
COLLEGIUM POLONICUM
Fundacja jest największą organizacją
pozarządową województwa lubuskiego, a
członkini jej zarządu jest Przewodniczącą
Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji
Pozarządowych. Głównym celem Fundacji
jest ukształtowanie lepszego, bardziej przyjaznego regionu, który daje jego mieszkańcom możliwość rozwoju, poprzez zachęcanie
społeczności do aktywnego udziału w życiu
publicznym, wspieranie małych organizacji
i grup nieformalnych w pozyskiwaniu funduszy oraz w procesie zakładania organizacji
NGO. Fundacja oferuje studentom i absolwentom możliwość praktycznego nabycia
umiejętności zawodowych poprzez wolontariat, praktykę lub staż.
KONTAKT
ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice
CP biuro 209
tel. 61 829 6791
www.fundacjacp.org
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PRZYSTANEK VII: CZAS POZNAĆ OBA MIASTA!

Słubice i Frankfurt nad Odrą – to właśnie
w tych miastach znajdują się ściśle współpracujące ze sobą uczelnie. Oba miasta
dzielą nie tylko rzeka, lecz również języki, co
stwarza niepowtarzalną szansę kontaktu
z obiema kulturami i poznania ich. Liczba
mieszkańców Słubic wynosi około 18 tys.,
natomiast Frankfurtu nad Odrą około 56 tys.
Zarówno Słubice jak i Frankfurt nad Odrą
nieustannie się rozwijają, przez co stanowią
doskonałą bazę do tego, by pozostać tutaj na
dłużej i rozpocząć swoją karierę zawodową.
Oba miasta są bardzo aktywne w sferze
kultury. W ramach festiwali takich jak: TransVocale czy Musica Autumna, odbywających
się po obu stronach Odry posłuchać można
wyśmienitej muzyki, zaś swoją pasję teatralną rozwijać można uczestnicząc w corocznych studenckich Spotkaniach Teatralnych
Unithea.

Więcej informacji na stronach:
www.slubice.pl
www.frankfurt-oder.de
Życzymy Wam owocnych studiów, niezapomnianych wrażeń i przeżyć, a w przyszłości
kariery zawodowej będącej spełnieniem
Waszych marzeń i oczekiwań.
Życzymy Wam także, aby czas spędzony
w Collegium Polonicum był najwspanialszą
podróżą przez najlepsze lata Waszego życia,
zakończoną sukcesem!
Zespół Collegium Polonicum
www.cp.edu.pl
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