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MiIdzynarodowe targi edukacyjne
„Korea Study Abroad Fair 2015”,
Seul, 28-29 marca 2015
W dniach 28-29 marca 2015 r. w centrum wystawienniczym COEX w Seulu (Korea
PoYudniowa) odbyYa siI 40. edycja miIdzynarodowych targów edukacyjnych „Korea
Study Abroad Fair 2015”. Jest to jedyna na tak] skalI impreza w Azji Wschodniej,
podczas której o_rodki naukowe z caYego _wiata (uniwersytety, uczelnie wy`sze, college’a, szkoYy techniczne, jIzykowe, filmowe, lotnicze, organizacje rz]dowe i zawodowe,
instytucje edukacyjne i inne) prezentuj] swoj] anglojIzyczn] ofertI edukacyjn]. W tym
roku na targi przybyYo kilkuset wystawców z blisko 30. krajów. Reprezentowane byYy
m.in. uniwersytety z USA (Missouri – Columbia, Logan, Kalifornii, San Diego, San
Francisco); Kanady (Vancouver); Malezji (Taylor’s University); Australii (Adelaide,
Brisbane, Melbourne i Sydney); Wielkiej Brytanii (Cambrige, Oxford, Londyn), Rosji
(Moskwa, Petersburg) oraz z Nowej Zelandii, Filipin, Japonii, Chin, Indii, Kazachstanu,
Irlandii, Szwecji, Malty, WYoch, Francji, Hiszpanii, Szwajcarii, Niemiec oraz Polski (tylko Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana PawYa II).
Po raz czwarty w targach edukacyjnych udziaY wziIYa Polska. Ambasada RP w Seulu
dziIki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy`szego, w ramach kampanii
„Ready, Study Go! Poland” przygotowaYa polskie stoisko narodowe. Warto przypomniem,
i` kampania ta ma na celu promowanie polskiego szkolnictwa za granic] na najwiIkszych
i najbardziej presti`owych konferencjach i targach edukacyjnych na _wiecie. Odpowiada
za ni] Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy`szego wspólnie z Ministerstwem Spraw
Zagranicznych, Fundacj] Rozwoju Systemu Edukacji i Konferencj] Rektorów Akademickich SzkóY Polskich1.
Na polskie stoisko narodowe informatory promocyjne nadesYaYo blisko 40 szkóY
wy`szych. Reprezentowali je przedstawiciele ambasady: konsul Grzegorz Kowal
(28 marca) oraz pani Beata Kang-Bogusz (29 marca). Ponadto Ambasada RP w Seulu we
wspóYpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wy`szego przygotowaYa broszurI w
jIzyku koreaoskim prezentuj]c] polski system edukacji „Come to Poland Discover
Europe”. AnglojIzyczn] ofertI edukacyjn] (European Studies) WydziaYu Prawa, Prawa
Kanonicznego i Administracji KUL – z upowa`nienia dziekana, ks. dra hab. Piotra
Stanisza, prof. KUL – prezentowaYa dr Lidia Fiejdasz-Buczek oraz dr Lech Buczek, który
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Szerzej zob. http://highereducationinpoland.org.pl/ [dostIp: 15.04.2015].
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w tym czasie, w ramach projektu „Najlepsze praktyki w Strategicznej transformacji
KUL”, realizowaY na Uniwersytecie Yonsei program sta`u naukowego pt. „Polityczne,
gospodarcze i kulturowe relacje Unii Europejskiej i Republiki Korei. Zagadnienia wybrane”.
Stoisko polskie cieszyYo siI bardzo du`ym zainteresowaniem. W ci]gu dwóch dni odwiedziYo je kilkaset osób. Zainteresowani studiami, prac] jak równie` edukacj] podstawow]
w Polsce studenci, uczniowie, ich rodzice a nawet dziadkowie2 wypytywali o jako_m
ksztaYcenia, mo`liwo_m znalezienia pracy, znajomo_m jIzyka angielskiego w_ród Polaków,
koszty utrzymania (czesne, zakwaterowanie, `ywno_m, komunikacja miejska, rozrywka,
ochrona zdrowia i inne). Niektórzy zaskakiwali nas znajomo_ci] geografii Polski, jej
historii, kultury, jIzyka oraz aktualnej sytuacji politycznej.
Kolejna edycja targów odbIdzie siI jesieni] w dniach 3-4 paudziernika 2015 r. w Seulu.
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Konferencja Naukowa
„WIzYowe problemy prawa cywilnego –
W 100-lecie urodzin profesora Witolda Czachórskiego”
Warszawa, 22 czerwca 2015
W dniu 22 czerwca 2015 r. odbyYa siI w Warszawie Konferencja Naukowa pt.
„WIzYowe problemy prawa cywilnego – w 100-lecie urodzin Profesora Witolda Czachórskiego”, która zorganizowana zostaYa dla uhonorowania pamiIci tego wieloletniego
pracownika WydziaYu Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wybitnego
znawcy prawa cywilnego oraz wspóYtwórcy Kodeksu cywilnego.
KonferencjI otworzyY dr. hab. Adam Brzozowski, prof. UW, dyrektor Instytutu Prawa
Cywilnego UW, który przywitaY przybyYych go_ci, w szczególno_ci prof. Tadeusza
Tomaszewskiego (prorektora ds. zasobów ludzkich i ksztaYcenia ustawicznego UW) oraz
dr. hab. Krzysztofa R]czkI, prof. UW (dziekana WydziaYu Prawa i Administracji UW).
Szczególne podziIkowania skierowaY do obecnych na konferencji czYonków rodziny prof.
W. Czachórskiego. ZYo`yY na ich rIce przygotowane z tej okazji specjalne wydanie zbioru
prac tego wybitnego cywilisty, opracowane przez wydawnictwo C.H. Beck.
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Wszystkie studia w Korei PoYudniowej s] pYatne. Zgodnie z tradycj] maj]c] korzenie jeszcze
w konfucjanizmie, rodzice dokonuj] najwa`niejszych wyborów `yciowych za dzieci, takich jak
wybór wspóYmaY`onka, studiów czy pracy.
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