
 
 
 

 

Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA) hosts virtual education fairs for candidates 

interested in studying in Poland. 

 

NAWA education fairs are best opportunity for direct contact with more than 50 leading 

Polish universities including 14 present in the QS rating, directly from home. 

At www.rsgp.webexpo.pl prospective students will be able to contact via chat and Skype 

with the representatives of the universities and NAWA and to find out information on 

studies programs, admissions, scholarships availability, tuition fees and all other relevant 

topics. 

 

Detailed information about the universities' offers will be available and a series of webinars 

with the participation of NAWA and selected universities will be organized, presenting 

education and  career opportunities in Poland. We will touch the most important issues 

regarding the higher education system in Poland and guide candidates on where to look for 

relevant information. All this without intermediaries and without any fees. 

 

We invite high school and university students on Thursday, February 18 from 11:00 to 19:00 

local time at www.rsgp.webexpo.pl 

 

--------------------------------------- 

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) organizuje wirtualne targi edukacyjne 

dla kandydatów zainteresowanych studiami w Polsce. 

 

Targi NAWA to wyjątkowa okazja do bezpośredniego kontaktu z ponad 50 najlepszymi 

polskimi uczelniami, w tym 14 notowanymi w rankingu QS, bez konieczności wychodzenia 

z domu. Na stronie www.rsgp.webexpo.pl przyszli studenci będą mied możliwośd rozmowy 

(na czacie i Skype) z przedstawicielami uniwersytetów oraz NAWA i zadawania pytao 

dotyczących programów studiów, rekrutacji, dostępności stypendiów i opłat za studia oraz 

na wszelkie inne tematy. 

 

Dostępne będą szczegółowe informacje o ofertach uczelni, zorganizowana zostanie seria 

webinariów z udziałem NAWA i wybranych uniwersytetów. Opowiemy dlaczego warto 

planowad swoją edukację i karierę w Polsce. Przedstawimy najważniejsze kwestie dotyczące 

systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, wskażemy gdzie szukad informacji na temat studiów 

i na co zwracad uwagę. Wszystko to bez pośredników i bez żadnych opłat. 

 

Zapraszamy uczniów szkół średnich oraz studentów w czwartek 18 lutego od 11:00 do 19:00 

czasu GMT+4 na www.rsgp.webexpo.pl 
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