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Notatka prasowa

W dniach 18-20 marca 2011 roku Uniwersytet w Cambridge stanie się gospodarzem
IV

Kongresu

Polskich

Stowarzyszeń

Studenckich

w

Wielkiej

Brytanii. Tegoroczny Kongres będzie poświęcony wyzwaniom stojącym przed
Polską i Unią Europejską, a szczególny nacisk zostanie położony na zagadnienia
innowacyjnej gospodarki i polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w
2011 roku.

XXI wiek ma być erą informacji, nano- i biotechnologii, a postępy badań naukowych
mają coraz większy wpływ na wzrost ekonomiczny i rozwój społeczeństw.
Uniwersytet w Cambridge, będąc wiodącym ośrodkiem naukowym na świecie, jest
zatem unikalnym miejscem do dyskusji w międzydyscyplinarnym środowisku na
temat szans i miejsca Polski w obliczu zmieniających się realiów gospodarczych na
arenie międzynarodowej.

Uczestnicy
dyskusji

Kongresu
panelowych

będą
z

mieli

okazję

udziałem

do

wysłuchania

wybitnych

polskich

wykładów
i

i

brytyjskich

przedstawicieli świata nauki, polityki i ekonomii m.in. prof. Marka Ziółkowskiego
(Wicemarszałek Senatu RP), Rafała Baniaka (Wiceminister Gospodarki), prof. Pete
Tyler (Dziekan Wydziału Land Economy na Uniwersytecie Cambridge), prof.
Edwarda Trucha (specjalista w dziedzinie zarządzania i nowoczesnych technologii z
Uniwersytetu Lancaster).

Kongres

jest

największą

tego

typu

inicjatywą

skierowaną

do

polskich

studentów w Wielkiej Brytanii, ale spotkał się z ogromnym zainteresowaniem
studentów z innych państw Unii Europejskiej, którzy zapowiedzieli swoją obecność
w

Cambridge.

spotkania

i

Kongres
dyskusji

studenckiego za granicą.

staje
na

się

temat

tym

samym

dalszego

unikalną

rozwoju

szansą

polskiego

do

ruchu

Kongres

organizowany

jest

przez

Polskie

Stowarzyszenie

Studenckie

na

Uniwersytecie w Cambridge przy współpracy partnerskiej ze Stowarzyszeniem
Pangea Polska.

Organizacja Kongresu jest wspierana także przez Ambasadę RP w Londynie,
program Unii Europejskiej „Młodzież w działaniu”, Senat RP oraz Fundację Semper
Polonia. Głównym (złotym) sponsorem Kongresu jest PricewarehouseCoopers
Polska, srebrnym sponsorami Bank Zachodni WBK, a miano brązowego sponsora
uzyskał McKinsey&Company.

Kongres został objęty honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych RP
Pana Radosława Sikorskiego.

Patronami medialnymi wydarzenia są: Tygodnik Angora, Miesięcznik Perspektywy,
Londynek.net oraz Goniec Polski

Więcej informacji na temat kongresu dostępne na stronie www.polsoc.org.uk
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