
Мен -Орынбасар Анар, 5В011900-"Шетел тілі:екі 

шетел тілі " мамандағының, 2 курс ИЯ/у-29 

тобының студенті, 2019-2020 оқу жылдарының I-

семестрінде Польша мемлекеті, Быдгощ 

қаласындағы "Ұлы Казимир Университетінде" 

"Академиялық ұтқырлық" бағдарламасы бойынша 

білім алып келдім. Ұлы Казимир Унверситетінде 

ағылшын тілінің жоғарғы деңгейде 

оқытылатынын байқадым. Ал Польша 

мемлекетінің мемлекеттік тілі -поляк тілі орыс 

тіліне қатты ұқсас болғандықтан жергілікті 

халықпен тіл табысу жеңіл болды. Осы 

"Академиялық ұтқырлық" бағдарламасының 

көмегімен Еуропаның Мюньхен,  Берлин, Прага,Варшава, Быдгощ, Гданск, Сопот 

секілді қалаларын көруге мүмкіндік туды. Әр студентке өзін-өзі дамытып, әлемге кең 

көзқарасты дамытуға мүмкіндік бергені үшін біздің Махамбет Өтемісұлы атындағы 

Мемлекеттік Университетінің ұжымына алғысымды білдіремін. 

Я - Орынбасар Анар, студентка специальности 

5B011900- «Иностранный язык: два иностранных 

языка», студентка 2-курса группы  ИЯ/y-29, 1 

семестр 2019-2020 учебного года обучилась в 

Польше, в городе Быдгощ, по программе 

«Академическая мобильность» в Университете 

Великого Казимира. В университете Великого 

Казимира английский язык преподается на 

высоком уровне.  А  польский язык - очень похож 

на русский, и с местными легко было 

разговаривать.  С помощью программы 

«Академическая мобильность» у меня появилось 

возможность путешествовать. Я побывала в  

красивых, исторический богатых городах Европы 

как Мюнхен, Берлин, Прага, Варшава, Быдгощ, Сопот, Гданск.  Я благодарна 

сотрудникам нашего Западно Казахстанского государственного университета имени 

Махамбета Утемисова за то, что они дали каждому студенту возможность 

самореализации и расширения  мировоззрения. 

I am Orynbasar Anar, a student of the specialty 5B011900- “Foreign language: two foreign 

languages”, a 2 course student of the group ИЯ/У-29, I studied in the city of Bydgoszcz, 

Poland, under the program “Academic mobility” for the 1st semester of the 2019-2020 

academic year  at the University of Great Casimir.  At the University of Great Casimir, 

English is taught at a high level.  And the Polish language is very similar with Russian 

language, and it was easy to talk with the locals.  With the help of the program "Academic 

Mobility" I got the opportunity to travel.  I visited the beautiful, historical rich cities of 

Europe like Munich, Berlin, Prague, Warsaw, Bydgoszcz, Gdansk, Sopot.  I am grateful to 

the staff of our West Kazakhstan State University by Makhambet Utemisov for giving each 

student the opportunity of self-realization and expanding their worldview. 



 


