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Szanowni Państwo!
Przedstawiamy piąty, przedostatni już newsletter projektu 

„Otwarta Integracja”. W obecnej publikacji niezmiennie znajdą 

się zarówno relacje z wydarzeń z przeszłości, jak i zapowiedzi 

tych nadchodzących. Nie zabraknie również kilku przydatnych 

informacji związanych z formalnościami, przez które muszą 

przechodzić cudzoziemcy w polskich urzędach.  Zapraszamy do 

lektury!
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PROJEKTnews

AKTUALNA OFERTA PROJEKTU 
„OTWARTA INTEGRACJA”

Obecnie trwają:

KURSY JĘZYKA POLSKIEGO 
na poziomie podstawowym i średnio-zaawansowanym 
dla osób pracujących, poszukujących pracy oraz członków 
ich rodzin. Obecnie prowadzone są zajęcia w 7 grupach – 
dwóch na poziomie podstawowym oraz pięć na poziomie 
średniozaawansowanym.

SZKOLENIA INTEGRACYJNO-KULTUROWE 
czyli cykl spotkań i warsztatów przybliżających kulturę 
i historię Polski, w programie są również dwie wycieczki po 
regionie. Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy KUL:  
dr hab. Bogusław Marek, prof. KUL, dr hab. Hubert 
Łaszkiewicz, prof. KUL, dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, 
mgr Katarzyna Woźniak oraz dr Kinga Stasiak.

SZKOLENIA Z KOMPETENCJI POTRZEBNYCH NA 
RYNKU PRACY 
Tematyka zajęć obejmuje: identyfikację potencjału 
zawodowego, autoprezentację i symulację rozmowy 
kwalifikacyjnej, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych 
(CV, list motywacyjny), kreatywność i budowanie wizerunku, 
zarządzanie czasem. Zajęcia są prowadzone dla grup w języku 
polskim i angielskim. Druga edycja szkoleń właśnie się 
rozpoczyna. Zajęcia prowadzą: dr Delaine Swenson, prof. KUL, 
dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL oraz dr Piotr Mamcarz.



COMMON ROOM 
czyli miejsce integracji polskich i zagranicznych studentów, 
otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 15:30-19:30 
w sali GG-210 (Gmach Główny KUL). W ramach aktywności 
związanych z Common Room organizowane są wydarzenia 
związane z kuchnią czy tradycjami różnych krajów, warsztaty 
o zróżnicowanej tematyce oraz wyjścia do placówek kultury: kina 
Cinema City w Lublinie, Teatru im. Osterwy, Teatru Muzycznego 
w Lublinie, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz Muzeum na 
Majdanku. Najświeższe informacje o wydarzeniach i zapisach są 
dostępne na facebooku oraz stronie internetowej projektu:  
www.kul.pl/otwartaintegracja

WYCIECZKI DO CIEKAWYCH MIEJSC
Trwają zapisy na wyjazdy autokarowe do Muzeum Zamoyskich 
w Kozłówce, które odbędą się w dwóch terminach – 18 listopada 
2017 r. i 2 grudnia 2017 r. Będzie możliwość zwiedzania 
kompleksu pałacowo – parkowego rodziny Zamoyskich 
w Kozłówce, Kaplicy Pałacowej, Powozowni, Muzeum 
Socrealizmu, a także parku z ogrodem różanym.

Ponadto, w listopadzie i grudniu 2017 r. oraz styczniu 2018 
r. zorganizowane zostaną trzy spacery po najciekawszych 
miejscach w Lublinie, m.in.: Starym Mieście, Bramie Krakowskiej, 
Zamku Lubelskim z Kaplicą Świętej Trójcy i Muzeum, ratuszu 
miejskim, Placu Po Farze, kościele i klasztorze Dominikanów z XIII 
wieku, Katedrze wraz ze Skarbcem i wnętrzami, Zakrystią oraz 
kryptami.

   COMMON 
room



Wyjazdy i spacery są bezpłatne dla uczestników, w tym uczestnicy mają 
zapewniony obiad.
Najświeższe informacje wyjściach na wydarzenia są dostępne na 
facebooku oraz stronie internetowej projektu:  
www.kul.pl/otwartaintegracja



 
PORADY DOTYCZĄCE POBYTU W POLSCE
Przypominamy, że każdy uczestnik projektu „Otwarta Integracja” może 
skorzystać z porad naszych asystentów integracyjno-legalizacyjnych 
z Sekcji Obsługi Kandydatów i Studentów. Porady dotyczą codziennych 
spraw, z którymi zmagają się studenci, takich jak przedłużanie pobytu, 
kwestie ubezpieczeń czy zakwaterowania. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym 
uczestnikiem to nic straconego! Możesz skorzystać z porad, wypełniając 
specjalnie do tego przygotowany krótki formularz. Zapraszamy do pokoju 
CN-004 (Collegium Norwidianum KUL) w godzinach 7:30 – 15:30.

 



Kursy i szkolenia realizowane w ramach projektu otwarte są dla 
cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa żadnego z krajów Unii 
Europejskiej, którzy: są studentami szkół wyższych w Lublinie lub uczniami 
bądź słuchaczami szkół podstawowych, gimnazjów, średnich, policealnych, 
pomaturalnych i artystycznych, a także pracują lub poszukują pracy oraz 
członkowie ich rodzin, a także inne osoby, które są liderami środowisk 
migranckich.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji udzielamy w Biurze 
Projektu:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin 
Gmach Główny, pokój 100, w godz. 8:00-15:30 
e-mail: oi@kul.pl

Tel. +48 81 445-41-66, +48 81 445-39-85

Dokumenty rekrutacyjne dostępne online na stronie WWW projektu: 
www.kul.pl/otwarta-integracja,17786.html w zakładce: „O projekcie”.

Facebook: Open.Integration

mailto:oi%40kul.pl?subject=
www.kul.pl/otwarta-integracja,17786.html


NADCHODZĄCE WYDARZENIA W PROJEKCIE 
„OTWARTA INTEGRACJA”
Jesteśmy już na finiszu projektu, co jednak nie oznacza, że spoczywamy na 
laurach! Mamy dla Was kilka propozycji wydarzeń, w które mamy nadzieję 
Was zaangażować. Oto co dla Was przygotowaliśmy:

 
INTERNATIONAL CHRISTMAS EVENING  
(15 grudnia 2017)
Tak jak w zeszłym roku i tym razem zorganizujemy międzynarodowe 
spotkanie świątecznie związane z prezentacją kuchni oraz tradycji 
świątecznych różnych krajów. Studenci zagraniczni zaprezentują wybrane 
potrawy i zwyczaje a wolontariusze i zespół projektu „Otwarta Integracja” 
przedstawią polskie tradycje, zwyczaje związane ze  Świętami Bożego 
Narodzenia. Więcej szczegółów dotyczących samego spotkania oczekujcie 
już niedługo na naszej stronie internetowej oraz naszym profilu na portalu 
Facebook „Open Integration KUL”.



 
OFICJALNE ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „OTWARTA 
INTEGRACJA” (styczeń 2018)
Kursy języka polskiego, szkolenia integracyjno-kulturowe oraz 
z umiejętności potrzebnych na rynku pracy, dwie edycje Szkoły 
Letniej oraz Tygodnia Orientacyjnego, a do tego niezliczone spotkania 
integracyjne i wydarzenia na skalę międzyuniwersytecką – to w wielkim 
skrócie działania wypracowane od początku realizacji naszego projektu. 
Setki uśmiechniętych twarzy naszych uczestników to na pewno jedna 
z największych nagród jakie mogliśmy otrzymać podczas trwania projektu. 
Właśnie dlatego będziemy chcieli podsumować nasze osiągnięcia oraz 
podziękować wszystkim tym osobom, dzięki którym realizacja naszych 
zadań przebiega sprawnie i przynosi pozytywne efekty. Na pewno już 
wkrótce usłyszycie o naszym wydarzeniu!

Pamiętajcie, że organizacja wydarzeń zależy także od Waszych sugestii! 
Jeżeli masz własny pomysł na organizację wydarzeń w ramach Common 
Room w semestrze zimowym 2017/2018 prosimy o kontakt:
Emil Wojtaluk, Opiekun Otwartej Integracji
Email: emil.wojtaluk@kul.pl
Tel. kom.: 517 116 431
Maria Moroniak, Asystent Studenta Zagranicznego
Email: maria.moroniak@kul.pl

mailto:emil.wojtaluk%40kul.pl?subject=
mailto:maria.moroniak%40kul.pl?subject=


KULnews 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KUL 2017
W dniu 5 października Uniwersytet Otwarty KUL organizował drugą 
już edycję Międzynarodowego Dnia. W programie znalazły się m.in. 
wystąpienie Rektora KUL, ks. prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego, 
degustacja dań kuchni polskiej czy refleksje zagranicznych studentów na 
temat studiowania na naszym Uniwersytecie. Wydarzenie miało także swój 
muzyczny akcent w postaci występu zespołu „ReTune”. Międzynarodowy 
Dzień KUL to przede wszystkim powitanie zagranicznych studentów 
w nowym roku akademickim. Zespół projektu „Otwarta Integracja” także 
miał w nim swój udział, poprzez obecność na stoisku informacyjnym 
podczas wydarzenia.



Warto podkreślić, że międzynarodowość naszej Uczelni z roku na rok 
się rozwija. Jeśli spojrzymy w statystyki w 2011 roku na KUL studiowało 
266 studentów zagranicznych, porównując te dane z rokiem bieżącym 
możemy zanotować znaczący wzrost liczby zagranicznych studentów 
realizujących studia na KUL – aż 600 studentów nie licząc tych z programu 
Erasmus +! Z tego właśnie powodu zadania realizowane w ramach projektu 
„Otwarta Integracja” wychodzą naprzeciw rosnącym oczekiwaniom by 
wspierać cudzoziemców studiujących na naszym Uniwersytecie. Dzięki 
naszemu wsparciu wzrasta poziom zadowolenia wśród międzynarodowego 
środowiska studentów zagranicznych nie tylko z naszej, ale także 
innych lubelskich uczelni, co z pewnością ma też swój wpływ na wyniki 
rekrutacyjne. Międzynarodowy Dzień KUL dzięki Uniwersytetowi 
Otwartemu wpisał się na stałe do kalendarza akademickiego Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.         

    



PRAWOnews

LEGALIZACJA POBYTU W POLSCE – 
PRAKTYCZNE INFORMACJE 
Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu naszym krajem 
przez cudzoziemców pochodzących spoza Unii Europejskiej Urząd 
Do Spraw Cudzoziemców przygotował intuicyjną stronę internetową 
zawierającą najważniejsze informacje dotyczące legalizacji i przedłużenia 
pobytu w Polsce, ale także praktyczne informacje dla wszystkich osób 
zainteresowanym przyjazdem do naszego kraju w celu osiedlenia lub 
znalezienia pracy. Wśród udostępnionych informacji znajdują się prawa 
i obowiązki cudzoziemca, zasady przyznawania karty pobytu, a przede 
wszystkim formularze wniosków potrzebnych na różnych etapach legalizacji 
pobytu przez cudzoziemca. 

Wszystkie informacje dostępne są na stronie Urzędu Do Spraw 
Cudzoziemców w języku polskim, angielskim oraz rosyjskim. 

Informacje w języku polskim:  
https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich 

W języku rosyjskim: 

https://udsc.gov.pl/ru/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich 

W języku angielskim:  
https://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich

https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich
https://udsc.gov.pl/ru/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich
https://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich
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