Interstudenci 2022 (od lewej):
Karen Nyakato Kyabega z Tanzanii,
Maksym Shcherbyuk z Ukrainy,
Peliyagodage Chathura Dinerth
Perera ze Sri Lanki, Yiyu Chen
z Chin
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iNTERSTUDENT

2022

Konkurs na najlepszego
STUDENTA ZAGRANICZNEGO w Polsce



Pod honorowym patronatem prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka
przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Już po raz dwunasty rozstrzygamy konkurs Interstudent, w którym nagradzamy najlepszych zagranicznych studentów zdobywających wykształcenie w polskich uczelniach. Szukamy – jak co roku – ludzi ambitnych, dobrych studentów, ale przede wszystkim aktywnych, zaangażowanych, budujących mosty między kulturami. I co roku, dzięki współpracy z uczelniami, znajdujemy
wielu znakomitych kandydatów.
Chociaż w ostatnich dwóch latach to zadanie stało się trudniejsze, udało nam się pokazać zagranicznych
studentów, którzy mimo obaw i utrudnień wynikających z epidemii pozostali w naszym kraju. Studiują,
działają społecznie, angażują się w życie swoich społeczności. Są przykładem dla kolegów i ambasadorami polskich uczelni w swoich krajach.
Kapituła Konkursu, której pracami kierował prof. Jerzy Lis przewodniczący Komisji ds. Współpracy
międzynarodowej KRASP, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, przyznała nagrody tradycyjnie
w trzech podstawowych kategoriach: studia licencjackie, studia magisterskie i studia doktoranckie. Kapituła
przyznała także Nagrodę Specjalną na szczególne osiągnięcia i zaangażowanie w działalność społeczną.

Najlepsi studenci zagraniczni w Polsce 2022
W kategorii STUDIA LICENCJACKIE

Karen Nyakato Kyabega
z Tanzanii, Uniwersytet Warszawski

W kategorii STUDIA MAGISTERSKIE

Maksym Shcherbyuk

z Ukrainy, Uniwersytet Śląski w Katowicach
W kategorii STUDIA DOKTORANCKIE

Peliyagodage Chathura Dineth Perera
ze Sri Lanki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
NAGRODA SPECJALNA

Yiyu Chen

z Chin, Uniwersytet Jagielloński

studyinpoland.pl/interstudent
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KONKURS NA NAJLEPSZEGO
STUDENTA ZAGRANICZNEGO W POLSCE

INTERSTUDENT 2022

STUDIA LICENCJACKIE

KAREN NYAKATO
KYABEGA

Tanzania
Studentka III roku International
Relations and Area Studies
Uniwersytet Warszawski

DIALOG
PONAD RÓŻNICAMI


Przyjechała do Polski w 2018 roku. Od początków swoich studiów na Uniwersytecie Warszawskim jest jedną
z najbardziej zaangażowanych anglojęzycznych studentek wśród społeczności skupionej wokół Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu UW. Bierze udział w wydarzeniach i projektach, w których może poszerzyć swoją wiedzę związaną
z wielokulturowością i dialogiem międzykulturowym.
Warto tu wymienić jej działalność w warsztatach antydyskryminacyjnych
i antyprzemocowych skierowanych do studentek i studentów UW zorganizowanych w ramach budżetu partycypacyjnego na UW, prowadzonych
przez Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej. Regularne, aktywne zaangażowanie w wolontariat wielokulturowy na uczelni. Udział w spotkaniach Polish Language Beginners Club – grupy studenckiej działającej w UCW,
skupionej na nauce języka polskiego i wymianie międzykulturowej na UW.
Uczestnictwo w projekcie Ferie Wielokulturowe – Multicultural Winter
Break, podczas których polscy i zagraniczni studenci organizowali warsztaty z komunikacji międzykulturowej i metod pracy z dziećmi, po czym prowadzili autorskie zajęcia dla uczniów z mniejszych polskich miejscowości.
Przygotowała stoisko i prezentowała kulturę Tanzanii podczas Miasteczka

na Styku Kultur – Kultur Hot Spot UW, wydarzenia promującego wielokulturowość uczelni i skierowanego do społeczności akademickiej. Karen jest
lektorką i członkinią społeczności młodzieżowej w St. Paul’s English Speaking Catholic Parish of Warsaw.
– Karen N. Kyabega swoim zaangażowaniem w projekty i inicjatywy realizuje
wartości takie jak otwartość, empatia, wspieranie różnorodności i dialog ponad różnicami – podkreśla w rekomendacji Katarzyna Kucharska, starszy
specjalista, trenerka umiejętności międzykulturowych w Uniwersyteckim
Centrum Wolontariatu UW. I dodaje: – Studentki i studenci działający w tych
obszarach zasługują na wyróżnienie zwłaszcza w obecnych czasach silnej polaryzacji poglądów oraz w kontekście pandemii, która pokazała, jak ważna jest
wzajemna pomoc i odpowiedzialne, zaangażowane postawy. Karen nie skupia
się jedynie na zdobywaniu i rozwijaniu umiejętności, a przede wszystkim na dzieleniu się swoimi kompetencjami z innymi – zarówno wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego, jak i na zewnątrz, w społecznościach lokalnych.
Laureatka natomiast podkreśla, że dzięki swojemu zaangażowaniu w projekty społeczne i wielokulturowe może budować „polską” część swojej tożsamości. Aktywności, w których bierze udział, pozwalają jej zakorzenić się
w Polsce i poczuć sie tutaj jak w domu.
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AMBASADOROWIE POLSKICH UCZELNI

STUDIA MAGISTERSKIE

MAKSYM
SHCHERBYUK

Ukraina

Absolwent
Szkoły Języka i Kultury Polskiej
oraz Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego



SUPERSTUDENT I ABSOLWENT
Siedemnastoletni Maksym przyjechał do Katowic
w 2015 roku. Został słuchaczem kursu przygotowawczego dla kandydatów na studia w języku polskim organizowanego przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Uczestniczył w zajęciach lektoratowych języka polskiego
w grupie o najwyższym stopniu zaawansowania (zagadnienia
z poziomu C1). Następnie podjął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego, gdzie przez 5 lat dał się poznać jako błyskotliwy, pracowity i ambitny młody człowiek.
Prof. dr hab. Jolanta Tambor, dyrektorka Szkoły Języka i Kultury
Polskiej UŚ, podkreśla, że Maksym od początku wyróżniał się na tle grupy aktywnością, sumiennością i dociekliwością w nauce. Doskonale wywiązywał się ze wszystkich zadań, jakie wyznaczali mu prowadzący zajęcia, i uzyskał najwyższe oceny na egzaminach końcowych ze
wszystkich zrealizowanych przedmiotów. Angażował się w dodatkowe
działania szkoły. Chętnie brał udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych z okazji świąt i tradycyjnych spotkań związanych z rokiem
akademickim.
Swoją aktywność kontynuował z powodzeniem na Wydziale Prawa
i Administracji. Potwierdza tę opinię prof. dr hab. Czesław Martysz.
– Jako wydział zawsze staramy się stwarzać jak najwięcej możliwości dla naszych studentów. Pan Maksym jest właśnie studentem, który przez cały czas
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starał się maksymalnie angażować zarówno w życie studenckie, jak i naukowe. W szczególności w trakcie studiów nie tylko był aktywny na zajęciach
prowadzonych na naszej uczelni, ale też był przedstawicielem studentów
w radzie wydziału, pełnił kierownicze funkcje w kołach naukowych oraz był
członkiem Komisji Prawnej Samorządu Studenckiego UŚ.
Jednym z największych sukcesów Maksyma jako studenta był dwukrotny udział jako reprezentanta Uniwersytetu Śląskiego w prestiżowym
międzynarodowym konkursie Willem C. Vis Moot dla studentów prawa na świecie. Rokrocznie bierze w nim udział ponad 400 reprezentacji z blisko 80 krajów. W ramach konkursu studenci przygotowują w języku angielskim dwa obszerne pisma procesowe w imieniu powoda oraz
pozwanego. Praca ta polega nie tylko na przygotowaniu trafnej argumentacji, ale również na wyszukaniu orzeczeń sądów krajowych i arbitrażowych, któe zapadały w podobnych sprawach.
Prof. dr hab. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego, dodaje w rekomendacji, że Maksym w listopadzie 2021 r. został jednym
z laureatów programu „Najlepszy Absolwent 2021”. – Skończył studia
prawnicze jako jeden z nielicznych cudzoziemców nie tylko na naszym uniwersytecie, ale i w całej Polsce i zrobił to z wynikiem celującym. Wymagało
to dużego wysiłku, żeby móc doskonale opanować polską terminologię prawniczą i później wykorzystywać ją również w praktyce – podkreśla prof.
Koziołek.

KONKURS NA NAJLEPSZEGO
STUDENTA ZAGRANICZNEGO W POLSCE

INTERSTUDENT 2022
STUDIA DOKTORANCKIE

PELIYAGODAGE
CHATHURA
DINETH PERERA

Sri Lanka

Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu



PRACOWITY I CIERPLIWY
Będzie wspaniałym naukowcem – mówi o Peliyagodage
Chathura Dineth Perera prof. Agnieszka Noszczyk-Nowak, podkreślając zarówno jego pracowitość, jak i życzliwość
oraz zaangażowanie w pracę na rzecz młodszych kolegów.
Doktorant ze Sri Lanki już publikuje w prestiżowych czasopismach
i występuje na konferencjach naukowych, co nie przeszkadza mu… gotować egzotyczne potrawy dla polskich kolegów.
Można nazwać go „łowcą nagród” (otrzymał m.in. stypendium z programu STER, stypendium z programu POWER 3.5, grant na innowacyjny doktorat). Ma doskonałe wyniki na studiach doktoranckich. Wydaje się też, że
jego doba musi liczyć więcej niż 24 godziny, skoro prowadzi projekty zarówno na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, jak i na uczelni
w Sri Lance – University of Ruhuna. We Wrocławiu organizuje warsztaty
dla studentów, pomaga kolegom rozpoczynającym studia i pracę naukową, publikuje, bierze aktywny udział w konferencjach naukowych. Zaangażował się też w przygotowanie promocyjnego filmu UPWr.
– Chathura Perera jest osobą ciekawą świata i nowych wyzwań, ale także jest pracowity i cierpliwy, co jest ważne w pracy naukowej – mówi prof.
dr hab. Agnieszka Noszczyk-Nowak, kierownik Zakładu Medycy-

ny Translacyjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UPWr. – Te cechy
pozwoliły mu na współpracę z naukowcami z różnych zespołów badawczych
przy realizacji projektów naukowych, także tych niezwiązanych bezpośrednio z jego doktoratem. Szybko się uczy, lubi pracę w terenie i ma talent
do rozpoznawania gatunków roślin, co zaowocowało tym, że w ciągu dwóch
lat pobytu w Polsce nauczył się większości gatunków naszej flory. Ma bardzo dobry kontakt ze studentami, szczególnie magistrantami, dla których
zawsze znajduje czas. Lubi gotować i często dzieli się z innymi, co jest
szczególnie miłe w czasie prac terenowych, kiedy w ramach przerwy na odpoczynek można się raczyć egzotycznymi potrawami kuchni rodem ze Sri
Lanki. Jest koleżeński i zawsze uśmiechnięty. Chętny do pomocy innym doktorantom, zwłaszcza tym, którzy dopiero zaczynają przygodę w Szkole Doktorskiej UPWr. Chathura Perera będzie wspaniałym naukowcem, już nim
się staje pod opieką swoje promotor dr hab. Magdaleny Szymury, prof.
UPWr.
Chathura Perera jest już na piątym semestrze studiów doktoranckich.
Dokąd pojedzie po obronie doktoratu? Cokolwiek wybierze, z pewnością będzie idealnym ambasadorem Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu i Polski.

studyinpoland.pl/interstudent
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AMBASADOROWIE POLSKICH UCZELNI
NAGRODA SPECJALNA

YIYU CHEN

Chiny

Studentka IV roku prawa
na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego

– Ilekroć rozmawiam z kimś na uczelni i wspominam, iż znam
pewną chińską studentkę na UJ, na twarzach moich rozmówców
pojawia się szeroki uśmiech „Tak, tak, koleguję się z YiYu Chen”. W rezultacie mam wrażenie, że choć na Wydziale Prawa UJ studiują setki studentów, panią Yiyu Chen znają wszyscy, a co najważniejsze wszyscy dażą ją
ogromną sympatią – mówi dr Anna Wysoka-Bar, adiunkt w Centrum
Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji UJ.
Laureatka Nagrody Specjalnej INTERSTUDENTA 2022 pochodzi
z Chin, gdzie skończyła polonistykę na Guangdong University of Foreign
Studies w Guangzhou. Po ich ukończeniu zamarzyła o studiach prawniczych w Polsce, przyjechała do Krakowa w 2018 r. i warto podkreślić,
że Yiyu nie studiuje prawa w języku obcym, dedykowanym dla studentów zagranicznych, ale w języku polskim, na kierunku, który nawet dla
polskich studentów jest dużym wyzwaniem. – Radzi sobie na tych studiach doskonale, stanowi wzór pracowitości i zaangażowania, a swoim entuzjazmem zaraża innych. Jest nie tylko wzorową studentką z bardzo wysoką średnią ocen, lecz ma dodatkowe liczne osiągnięcia – podkreśla dr
Anna Wysoka-Bar.
Na trzecim roku studiów Chen uzyskała prestiżowy grant w ramach
POB Socjety of the Future z programu Inicjatywa Doskonałości Uniwer-
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sytetu Jagiellońskiego, konkurując z polskimi i zagranicznymi studentami wszystkich kierunków UJ. Ten grant otrzymują najlepsi z najlepszych.
W ramach projektu Chen ukończyła szkołę letnią słynnej Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego w Holandii oraz dwa kursy w Akademii Prawa Europejskiego w Niemczech. W bieżącym roku Yiyu reprezentuje UJ w międzynarodowym konkursie PAX Moot Court.
Uczestnictwo w konkursie ukazało kolejne pozytywne cechy Chen:
umiejętność pracy zespołowej, odpowiedzialność.
Yiyu Chen aktywnie działa na rzecz przybliżenia kultury chińskiej
w Polsce. Działania te mają różnorodny charakter. Yiyu pracuje jako wolontariuszka w Centrum Języka i Kultury Chińskiej UJ Instytut Konfucjusza w Krakowie. Prowadzi tu zajęcia z języka chińskiego, a także wspiera organizacyjnie działalność instytutu w organizacji konkursów
plastycznych dla dzieci, konkursów fotograficznych, koncertów, przedstawień.
Dr Anna Wysoka-Bar dodaje: – Mimo licznych obowiązków na studiach
i w czasie wolnym Yiyu Chen działa na rzecz szeroko rozumianego społeczeństwa, służąc nam wszystkim znajomością języka chińskiego. Pracuje jako tłumacz dla organów administracji państwowej, np. podczas przesłuchań
w organach skarbowych i sądach. Jest to praca wymagająca ogromnego profesjonalizmu, znajomości zasad etyki zawodowej i odporności psychicznej.

studyinpoland.pl/interstudent

opr. ANNA WDOWIŃSKA



WSZYSCY ZNAJĄ YIYU CHEN

