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American Corner: Studiuj w USA

22 listopada 2012

 

Studia za granicą to inwestycja w samego siebie, która zwraca się w przyszłości z nawiązką –
przekonywała radomską  młodzież nowa dyrektor Polsko - Amerykańskiej Komisji Fulbrighta
Małgorzata Krasowska, goszcząca w American Corner.

Głównym celem polskiej Komisji Fulbrighta jest krzewienie międzynarodowej wymiany naukowej i
kulturalnej .W ramach swoich programów, komisja wspiera studia, badania naukowe i inną działalność
akademicką polskich i amerykańskich ludzi nauki oraz instytucji naukowych. Komisja zajmuje się
organizacją wymiany studentów, stażystów, naukowców i nauczycieli, realizując tym samym główny
cel Programu Fulbrighta: umożliwienie wzajemnego poznania i porozumienia pomiędzy ludźmi różnych
nacji poprzez wymianę idei, wiedzy, umiejętności i doświadczeń w ramach naukowej i kulturalnej
wymiany.

Warto zaznaczyć, że zapoczątkowany w 1959 roku, Program Fulbrighta w Polsce jest wspólnie
administrowany przez ambasadę USA w Warszawie i polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. To największy tego typu program wymiany naukowej w Europie Środkowej, powszechnie
uważany za jedną z najbardziej prestiżowych możliwości pozyskiwania grantów dla studentów i

naukowców obu krajów.

Podczas swojego pobytu w Radomiu p. Krasowska spotkała się z lokalną młodzieżą, której wyjaśniała, jak należy starać się o stypendium na uczelni
amerykańskiej. Rozmawiano o tym, jakie warunki należy spełnić, by wziąć udział w procesie rekrutacyjnym, jakie są aktualne programy proponowane przez
komisję i gdzie uzyskać pomoc. Uczniowie Ogólnokształcącego Liceum Językowego w Radomiu mieli możliwość zadawania pytań na tematy związane ze
studiami w Stanach Zjednoczonych i pracą komisji.

Dyrektor Krasowskiej towarzyszył amerykański muzyk, producent, myzykolog, wykładowca akademicki, a także stypendysta Fulbrighta - dr Stan Breckendridge,
który nie tylko opowiadał o swoim stypendium, ale także przeprowadził darmowe warsztaty dla wokalistów w Szkole Muzycznej im. Oskara Kolberga w Radomiu.

Wszystkich zainteresowanych wymianą stypendialną American Corner zaprasza do odwiedzania strony internetowej www.amcorners.pl/radom oraz strony Polsko
- Amerykańskiej Komisji Fulbrighta: http://www.fulbright.edu.pl/
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