
 

Wirtschaftsbüro der 
Woiwodschaft Oppeln 

MOEZ Rheinland-Pfalz, Gebäude 890 
D-55483 Frankfurt-Hahn, Deutschland 

Tel.: +49 (0) 6543 509437 
Fax: +49 (0) 6543 509439 

E-Mail: oppeln@moez-rlp.de 
Internet: www.opolskie.de 

 

1 

 

 
 

Opolscy studenci z wizytą w BWG 
 
W dniu 7 września 2007 w Biurze Współpracy Gospodarczej 
Województwa Opolskiego na lotnisku Frankfurt Hahn gościli 
studenci Uniwesytetu Opolskiego wraz z opiekunem – dr 
Jarosławem Bogackim, zastępcą dyrektora Instytutu Filologii 
Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego.  
 
Wizyta w naszym Biurze oraz Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-
Palatynatu (MOEZ) była jednym z punktów programu obejmującego podróŜ studyjną 
do Trewiru i jego okolic, która odbyła się pod hasłem „Zazębianie uczelni z 
gospodarką“ i miała na celu poznanie mechanizmów umoŜliwiających niemieckim 
studentom szybkie i owocne „wchłonięcie” ich przez gospodarkę, jak równieŜ 
sposobów nawiązania współpracy pomiędzy wyŜszymi uczelniami a podmiotami 
gospodarczymi oraz instytucjami regionalnymi, krajowymi oraz europejskimi. 
 
W ciągu pięciodniowej wizyty zorganizowanej przez Studierendenwerk Trier (publiczna 
instytucja non profit, dofinansowywana z budŜetu Ministerstwa Edukacji Kraju 
Związkowego, wspomagająca studentów w takich aspektach jak mieszkanie, 
wyŜywienie, pomoc socjalna, stypendia itp.) opolscy studenci mieli okazję na wizytę 
m.in. w Towarzystwie Rozwoju Petrisberg, Centrum Rozwoju Gospodarczości,  firmie 
internetowej RDTS, Instytucie Taurus na Uniwersytecie w Trewirze, Izbie 
Przemysłowo-Handlowej, Instytucie Ekonomii Przedsiębiorstw Średniej Wielkości, 
Biurze Informacji Europejskiej oraz podczas ostatniego dnia wizyty Centrum Europy 
Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu, w którym mieści się m.in. opolskie Biuro 
Współpracy Gospodarczej. Goście z Opolszczyzny mieli okazję zwiedzić budynek 
Centrum oraz siedzibę naszego Biura, jak i wysłuchać dwóch prezentacji 
przedstawionych przez Hansa Christiana Ahrlta – pracownika MOEZ oraz Przemysława 
Łebzucha – reprezentanta województwa opolskiego w Niemczech a dotyczących 
działalności obu tych instytucji okołobiznesowych.  
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Głównym celem projektu było zebranie przez studentów Uniwersytetu Opolskiego 
informacji w jaki sposób poruszają się studenci i absolwenci wyŜszych uczelni na 
niemieckim rynku pracy i przez jakie instytucje są w tych działaniach wspierani. 
Zebrana przez grupę studentów w czasie wizyty w Niemczech wiedza zostanie 
przekazana za pomocą mediów ich kolegom z Uniwersytetu Opolskiego oraz z innych 
uczelni wyŜszych Opolszczyzny. Wiedza ta ma dostarczyć studentom oraz 
absolwentom szkół wyŜszych pomysłów na znalezienie  swojego miejsca w gospodarce 
regionu oraz zachęcić ich do pozostania w województwie opolskim i podejmowania 
własnych inicjatyw gospodarczych.  


