
Zrzeszenie Studentów z Zagranicy Association of International Students - AIS. Prezesem 

do semestru letniego 2017/2018 był pan Serhii Zinchenko, potem do semestru letniego 

2019/2020 tę rolę przejęła pani Anastasiia Tsvirkun, a obecnie rolę Prezesa AIS pełni pani 

Iryna Yablonska (iryna.yablonska@student.wsg.byd.pl). Członkowie zrzeszenia 

współpracują z Samorządem Studenckim WSG, organizują imprezy dla dzieci (również 

dla dzieci przyjeżdżających do Polski z Ukrainy), konkursy, kabarety, wyjścia do teatru  

i opery, pomagają studentom I roku w aklimatyzacji na Uczelni. Studenci AIS uczestniczyli 

aktywnie w kilku edycjach Bydgoskiego Festiwalu Nauki, występowali tańcząc i śpiewając 

dla publiczności spoza Uczelni, również za granicą. Ta terenie Uczelni kilkukrotnie 

organizowali eventy studenckie, które integrowały bardzo duże grupy studentów, pod 

nazwą „Co potrafisz”, na których prezentowano talenty studentów WSG. 

Współorganizowali z Samorządem Studenckim i Akademickim Związkiem Sportowym 

WSG Bal Studenta 2018 w Hotelu Pod Orłem oraz Bal Studenta 2019 w Hotelu Kuźnia. 

Podczas balu nagradzane są osoby najmocniej zaangażowane w życie studenckie na 

uczelni.  Bal ma za sobą już cztery edycje i z roku na roku rośnie jego prestiż oraz 

zainteresowanie. Bal Studenta 2020 nie odbył się niestety z powodu panującej epidemii. 

Studenci AIS uczestniczyli w wyjeździe do Kijowa na forum „Ukraina i świat - dialog 

przez młodzież”, odbywali staż w Najwyższej Radzie Ukrainy. Zrzeszenie co roku 

prowadzi spotkania ze studentami z Ukrainy „Prezentacja działalności AIS, perspektywy i 

możliwości dla studentów WSG”, realizowali projekty „Dzieci proszą o pokój”, Spokój na 

Ukrainie i na świecie,  pomoc skierowana na Ukrainę dla najbardziej potrzebujących dzieci 

i żołnierzy”. Przedstawiciel AIS brał udział w Zjeździe Parlamentu Studentów 

Rzeczpospolitej Polskiej. W ramach Zrzeszenia od semestru letniego 2018/2019 rozpoczął 

swoją działalność English Team, który zrzesza studentów anglojęzycznych WSG. AIS 

wraz z English Team planuje cykl wydarzeń integracyjnych oraz aktywnie włącza się w 

przygotowania do kolejnego Balu Studenta. W roku akademickim 2020/2021 AIS 

zorganizowało szereg spotkań studenckich w aplikacji Teams. 

Członkowie AIS zaplanowali na początek nowego roku kalendarzowego  realizację 

eventów „Student, który z dumą chce identyfikować się z uczelnią” (20.01.2021), „Jak 

zostać wartościowym pracownikiem po ukończeniu studiów” (02.02.2021). 

 


