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REKRUTACJA

SZKO¸A

DLA CIEBIE

DROGIE/TANIE

STUDIOWANIE

PRACA DLA

CIEBIE

S

tudia w Rzymie, w Pary˝u czy
w Madrycie? Dlaczego nie? Po przystàpieniu Polski do Unii Europejskiej to ∏atwiejsze ni˝ kiedykolwiek przedtem. Europejskie uczelnie stan´∏y przed tobà
otworem. Mo˝esz na nich studiowaç na
takich samych zasadach jak W∏osi, Francuzi czy Hiszpanie. Musisz mieç tylko
zdanà matur´, znaç j´zyk i za∏atwiç par´
formalnoÊci. Nie wiesz jak si´ do tego
zabraç? Du˝o cennych wskazówek znajdziesz w tej ksià˝eczce. Korzystajàc
z niej, pami´taj jednak, ˝e w zdecydowanej wi´kszoÊci paƒstw Unii Europejskiej

wy˝sze uczelnie same decydujà o warunkach rekrutacji kandydatów – egzaminach, op∏atach i wymaganych dokumentach, a przepisy okreÊlajàce zasady studiowania obcokrajowców zmieniajà si´
(np. maksymalna op∏ata za studia
w Wielkiej Brytanii w roku 2006/2007 b´dzie ponad dwa razy wi´ksza ni˝ w roku
2005/2006). Dlatego, w razie jakichkolwiek wàtpliwoÊci, skonsultuj si´ bezpoÊrednio z wybranà uczelnià, ambasadà
lub konsulatem.
Powodzenia!

Wawrzyniec Pater
Koordynator Programu Eurodesk w Polsce
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Austria
SZKO¸A DLA CIEBIE

L INKI
www.bmbwk.gv.at
Austriackie Ministerstwo
Edukacji, Nauki i Kultury
www.univie.ac.at
Uniwersytet Wiedeƒski
www.oeh.ac.at/oeh
Austriacki Zwiàzek Studentów
www.austria.krakow.pl
Konsulat Austrii w Krakowie
www.bmaa.gv.at
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych – znajdziesz tu
informacje na temat zezwoleƒ
i formalnoÊci, jakich muszà
dope∏niç cudzoziemcy chcàcy
studiowaç w Austrii.

Czekajà na ciebie wszystkie uniwersyty, szko∏y specjalistyczne, artystyczne oraz
wy˝sze szko∏y zawodowe (nauka trwa tylko
8 semestrów, przygotowanie bardziej praktyczne ni˝ teoretyczne). W Austrii nie ma indeksów ani sesji (egzaminy odbywajà si´
w trakcie roku), a nauka nie podzielona jest na
lata, ale na tzw. rozdzia∏y (Abschnitte), trwajàce oko∏o 4 semestrów. Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry – w semestrze
zimowym zaj´cia trwajà od paêdziernika do
koƒca stycznia, a w semestrze letnim od marca do koƒca czerwca.
Chcesz wiedzieç wi´cej? Wejdê na:
www.portal.ac.at - Austrian Academic Portal
i www.wegweiser.ac.at.

REKRUTACJA

W zasadzie nie ma egzaminów
wst´pnych, choç dla kandydatów na studia
na kierunkach artystycznych i sportowych
przewidziano testy predyspozycji. Polska
matura jest uznawana, podobnie jak zdany
ju˝ egzamin na polskà uczelni´ (jeÊli chcesz
si´ przenieÊç). Rekrutacja do austriackich
szkó∏ odbywa si´ dwa razy w roku.
DROGIE/TANIE STUDIOWANIE

Nauka w Austrii jest p∏atna. WysokoÊç
czesnego zmienia si´ co rok: w tej chwili wynosi ok. 363 euro za semestr w przypadku
studentów z paƒstw Unii Europejskiej.
Pokój w akademiku to wydatek rz´du 130
– 250 euro, a wynaj´cie ma∏ego mieszkania
kosztuje od 250 do 600 euro.

PRACA DLA STUDENTA

Aby legalnie pracowaç w Austrii,
musisz otrzymaç stosowne pozwolenie.
Znajdê kogoÊ, kto wyrazi ch´ç, by ci´
zatrudniç – to twój przysz∏y pracodawca
musi wystàpiç o pozwolenie na prac´ dla
ciebie. Ofert zatrudnienia szukaj na:
www.oeh.jobfinder.at.
Szczegó∏owe informacje na temat zasad
zatrudnienia cudzoziemców znajdujà si´ na
stronach Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Pracy (BMWA) – www.bmwa.gv.at,
a tak˝e austriackiego urz´du pracy (AMS)
– www.ams.or.at/neu oraz na stronach:
www.help.gv.at (elektroniczny przewodnik
urz´dowy).

U WAGA !
✔ Musisz znaç niemiecki. Najcz´Êciej uczelnie wymagajà
cer tyfikatów: Zer tifikat Deutsch lub Zentrale Oberstufenprufung.
Niezale˝nie od tego, cz´sto po pierwszym semestrze nauki
obcokrajowcy muszà zdaç egzamin ze znajomoÊci j´zyka.
✔ Wyje˝d˝ajàc musisz zabraç ze sobà paszpor t lub dowód.
W ciàgu trzech dni od przyjazdu zg∏oÊ si´ do odpowiedniego
biura w urz´dzie gminy lub do jednego z wydzia∏ów ratusza.
✔Mo˝esz ubiegaç si´ o stypendium rzàdowe,
lub naukowe. Chcesz wiedzieç wi´cej?
Wejdê na: www.oead.ac.at, sprawdê te˝
w Austriackim Instytucie Kultury.
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Belgia
SZKO¸A DLA CIEBIE

L INKI
www.ond.vlaanderen.be
Lista uczelni flamandzkich
www.agers.cfwb.be
Lista uczelni francuskoj´zycznych
+ ciekawe linki
www.ciuf.be
Strona, na której znajdujà si´
wszystkie informacje na temat
wy˝szego nauczania w Belgii
www.cfwb.be/ciuf/informatio
n/facultes.html
Linki do stron uniwersytetów
w Belgii
www.visitbelgium.com
Internetowy, praktyczny
przewodnik po Belgii

Do wyboru masz 8 flamandzkich
uniwersytetów (Belgia podzielona jest na
Flandri´, gdzie dominuje j´zyk flamandzki
i Waloni´, gdzie mówi si´ po francusku)
i 9 francuskoj´zycznych. Mo˝esz te˝ uczyç
si´ w jednej z 50 uczelni zawodowych. Wi´cej informacji o szko∏ach flamandzkich
znajdziesz na: www.ond.vlaanderen.be,
a o szkolnictwie francuskoj´zycznym na:
www.agers.cfwb.be.
W Belgii istniejà tak˝e uniwersytety prywatne oraz ponadnarodowy uniwersytet TUL.
Studia trwajà od 4 do 7 lat, z wyjàtkiem kolegiów: tam nauka trwa jedynie 3 lata.

REKRUTACJA

Na wiele kierunków nie ma egzaminów, z wyjàtkiem np. studiów in˝ynierskich.
Wystarczy mieç dokument poÊwiadczajàcy
ukoƒczenie szko∏y Êredniej lub rozpocz´cie
studiów wy˝szych w Polsce. Uwaga! Musisz nostryfikowaç polskà matur´ (informacje na: www.enic-naric.net, www.ond.
vlaanderen.be/hogeronderwijs/interna
/Naric/default.htm).
DROGIE/TANIE STUDIOWANIE

Za studia, prowadzàce do uzyskania
ni˝szego tytu∏u, zap∏acisz od 1000 euro za
semestr. Do tego dochodzi wpisowe: ok.
500 euro. Miejsce w akademiku lub wynaj´cie w∏asnego lokum b´dzie ci´ kosztowaç
od 175 do 300 euro.

PRACA DLA STUDENTA

Musisz mieç pozwolenie, wyst´puje
o nie twój pracodawca. Udzielane jest ono
tylko wtedy, gdy na dane stanowisko nie
mo˝na znaleêç pracownika – Belga. Studenci mogà pracowaç 20 godzin tygodniowo w czasie roku akademickiego i bez
ograniczeƒ w wakacje, Wielkanoc i Bo˝e
Narodzenie. Pozwolenie na prac´ udzielane
jest maksymalnie na rok. Wi´cej informacji:
www.meta.fgov.be/pa/ena_index.htm.

U WAGA !
✔ Wyst´pujàc o przyj´cie na studia, musisz z∏o˝yç cer tyfikat,
potwierdzajàcy znajomoÊç obowiàzujàcego na uczelni j´zyka.
Nie znasz flamandzkiego? Mo˝esz nauczyç si´ go na kursach
prowadzonych przez oÊrodki akademickie.
✔ Cudzoziemcy, aby pozostaç w Belgii d∏u˝ej ni˝ 3 miesiàce,
muszà si´ zameldowaç. List´ potrzebnych do tego celu
dokumentów znajdziesz na: www.diplomatic.be/warsaw.
✔ Poszukiwanie stypendiów zacznij od strony www.vlir.be.
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Cypr
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L INKI
www.cyprusonline.com/cyeducation.html

SZKO¸A DLA CIEBIE

Na Cyprze dzia∏a jeden uniwersytet
i kilkanaÊcie kolegiów. Studia etapowe: licencjackie (3 lata) i magisterskie (2 lata).

Znajdziesz tu list´ uczelni
cypryjskich
www.moec.gov.cy
Strona Ministerstwa Edukacji

REKRUTACJA

Warunkiem przyj´cia jest Êwiadectwo ukoƒczenia szko∏y Êredniej. Skontaktuj

si´ z uczelnià, by sprawdziç, czy b´dà ci´
obowiàzywa∏y egzaminy wst´pne.
DROGIE/TANIE STUDIOWANIE

Na Cyprze dzia∏ajà uczelnie bezp∏atne i p∏atne. Czesne wynosi ok. 3500 euro
Studenci mieszkajà na kwaterach prywatnych, które miesi´cznie kosztujà od 300
euro do 700 euro.
PRACA DLA STUDENTA

U WA G A !
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Nie musisz mieç zezwolenia na prac´. Warto zapoznaç si´ z ofertà biur
poÊrednictwa. W sezonie wiosennym i letnim naj∏atwiej o prac´ w us∏ugach – gastronomicznych i hotelarskich.

Czechy
SZKO¸A DLA CIEBIE

Mo˝esz uczyç si´ na jednym z 24
paƒstwowych uniwersytetów lub w szko∏ach zawodowych (zdobywasz kwalifikacje
techniczne w jednej z 200 dziedzin). System nauki jest trzypoziomowy: ok. 3 lat zabiera zdobycie tytu∏u licencjata, potem
– magistra (nauka na tym etapie trwa od
roku do 3 lat), na koniec – doktora (kolejne
3 lata). Sà te˝ programy, które nie wymagajà wczeÊniejszego uzyskania tytu∏u licencjata i trwajà od 4 do 6 lat. Wi´cej informacji na: www.csvs.cz/_en/.
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REKRUTACJA

Musisz przedstawiç dyplom ukoƒczenia szko∏y Êredniej, równowa˝ny czeskiej maturze. Licz si´ te˝ z tym, ˝e na niektóre kierunki trzeba jednak b´dzie zdaç
egzaminy wst´pne.
DROGIE/TANIE STUDIOWANIE

Nie musisz p∏aciç za studia, o ile
zdasz egzaminy w j´zyku czeskim. Wtedy
obowiàzuje ci´ tylko wpisowe w wysokoÊci
ok. 15 euro. Dodatkowe op∏aty obowiàzujà
na tych kierunkach, na których odbywajà
si´ zaj´cia w j´zykach innych ni˝ czeski.
W takim wypadku nale˝y liczyç si´ z kosztami od 3000 do 9500 euro rocznie.
Za pokój w akademiku zap∏acisz od 26 do
83 euro miesi´cznie, za wynajem mieszkania od 230 do 500 euro za miesiàc. ➲

L INKI
www.csvs.cz
Wszystko o systemie
edukacyjnym i uczelniach
www.msmt.cz
Strona Ministerstwa Edukacji
www.mfa.cz/warsaw
Ambasada Republiki Czeskiej
www.naric.cz
Wszystkie wa˝ne wiadomoÊci
dla studentów
http//en.domavcr.cz/rady.sht
ml?x=186940
Porady: jak ˝yç
i mieszkaç w Czechach
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Niemcy

U WAGA !
✔ Czeski to j´zyk wyk∏adowy, a wi´c uczelnia mo˝e za˝àdaç
od ciebie cer tyfikatu znajomoÊci tego j´zyka lub zdania
egzaminu. JeÊli nie znasz czeskiego, mo˝esz skorzystaç
z kursów prowadzonych przez uniwersytety: koszt takiej
nauki to ok. 3000 euro za rok.
✔ Po przyjeêdzie musisz si´ zameldowaç na najbli˝szym
komisariacie policji. JeÊli chcesz zostaç w Czechach d∏u˝ej
ni˝ 3 miesiàce, na najbli˝szym komisariacie policji z∏o˝ysz
te˝ wniosek o wydanie pozwolenia na pobyt.
✔ JeÊli twoja uczelnia podpisa∏a porozumienie o wspó∏pracy
mi´dzyuczelnianej, mo˝esz staraç si´ o stypendium
Ministerstwa Edukacji, M∏odzie˝y i Spor tu. Mo˝esz
te˝ dowiedzieç si´ o pomoc socjalnà lub studenckie
kredyty: informacji szukaj na swojej uczelni.

PRACA DLA STUDENTA

Mo˝esz pracowaç bez ˝adnych zezwoleƒ. Ale uwaga! W Czechach panuje
wysokie bezrobocie i o posad´ jest
naprawd´ trudno. Nie licz te˝ na wysokà
pensj´. Naj∏atwiej znaleêç prac´ w Pradze
(najwy˝sze zarobki) i Pilênie.
Zatrudnienia szukaj w urz´dach pracy,
przez baz´ EURES lub za poÊrednictwem
czeskiego Ministerstwa Pracy. Patrz te˝:
www.czechembassy.org/; www.mpsv.cz.

Dania
SZKO¸A DLA CIEBIE

Masz do dyspozycji ponad 200
szkó∏ wy˝szych. W Danii czekajà na ciebie
uniwersytety, specjalistyczne szko∏y wy˝sze (medyczne, artystyczne, biznesowe,
in˝ynierskie, farmaceutyczne) oraz kolegia
przygotowujàce praktycznie do pracy
w zawodzie. Wi´cej informacji o duƒskim
systemie edukacyjnym znajdziesz w internecie na stronie www.uvm.dk.
REKRUTACJA

Warunkiem przyj´cia jest Êwiadectwo ukoƒczenia szko∏y Êredniej. Skontaktuj
si´ z uczelnià, by sprawdziç, czy b´dà ci´
obowiàzywa∏y egzaminy wst´pne.
DROGIE/TANIE STUDIOWANIE

Nauka jest bezp∏atna. Akademików
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jest niestety niewiele, koszt wynajmu
mieszkania: od 250 do 330 euro.
PRACA DLA STUDENTA

Jako student mo˝esz pracowaç
w niepe∏nym wymiarze godzin – jedynie 15
tygodniowo. Ch´ç podj´cia pracy musisz
jednak zadeklarowaç wczeÊniej we wniosku o pozwolenie na pobyt.

U WA G A !

LINKI
www.studyindenmark.dk/
Strona o studiowaniu w Danii
www.uvm.dk/videre/adresser
/universiteter/inst1.htm
Lista uniwersytetów w Danii
www.danishembassy.pl
Ambasada Danii
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L INKI
www.vm.ee
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych w Estonii

Estonia
SZKO¸A DLA CIEBIE

Mo˝esz studiowaç na uniwersytecie,
w wy˝szych szko∏ach zawodowych. Wi´cej
informacji znajdziesz w internecie na
stronach: www.hm.ee, www.ee/www/Education/Universities/welcome.html.

www.estemb.pl
Ambasada Estonii w Polsce

REKRUTACJA
www.sekr.ee/ESTIA/inf_
for.html
U˝yteczne informacje
dla studentów zagranicznych
www.mig.ee/eng/reside
nce/study/
Szczegó∏owe informacje
na temat warunków czasowego
pobytu dla studentów

Polska matura uprawnia do ubiegania si´ o przyj´cie na studia, choç nie zwalnia z egzaminów wst´pnych.
DROGIE/TANIE STUDIOWANIE

Czesne waha si´ od 1000 do 1300
euro za semestr na poziomie licencjackim,
na poziomie magisterskim i doktoranckim
kwota ta mo˝e byç dwukrotnie wy˝sza. Pokój w akademiku to koszt ok. 80 euro.

U WA G A !
✔ J´z yki em wy k∏a
dow
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PRACA DLA STUDENTA

Mo˝esz pracowaç bez ograniczeƒ.

Finlandia
SZKO¸A DLA CIEBIE

Czekajà na ciebie uniwersytety,
szko∏y artystyczne, ekonomiczne, techniczne oraz politechniki. Jak w wielu innych krajach UE, tak˝e i tutaj nauka podzielona jest na etapy. Po pierwszym
otrzymujesz tytu∏ kandidaat, po drugim odpowiednik naszego magistra – masterin.
Âredni czas studiów to ok. 6,5 roku, a na
politechnikach – nieca∏e 4 lata.
REKRUTACJA

Potrzebna ci b´dzie matura i dok∏adne informacje o zasadach przyj´ç na wymarzony kierunek. Na cz´Êci
wydzia∏ów odbywajà si´ jedynie konkursy
Êwiadectw, na innych egzaminy wst´pne,
na jeszcze innych – i to, i to. Aplikacj´
wysy∏asz bezpoÊrednio na uczelni´.
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DROGIE/TANIE STUDIOWANIE

Nauka jest bezp∏atna, ale trzeba
op∏aciç sk∏adk´ na organizacje studenckie
– od 45 do 85 euro. Cz∏onkostwo w organizacjach studenckich jest obowiàzkowe dla
studentów studiów magisterskich i licencjackich, dobrowolne dla doktorantów. Zapewnia ono korzystne zni˝ki, a tak˝e pokrywa koszty ubezpieczenia zdrowotnego.
Cz´Êç uczelni ma w∏asne akademiki. Popularne jest wynajmowanie mieszkaƒ (poÊredniczy w tym uczelnia) – jest to koszt
do 220 euro miesi´cznie. ➲

L INKI
www.edu.fi
Informacje o szkolnictwie
http://finland.cimo.fi
Finlandia, szkolnictwo,
praktyczne informacje
www.kela.fi
Centrum Pomocy Finansowej
dla Studentów
www.opintoluotsi.fi/english
Rozpoznawanie dyplomów,
nauka j´zyka, stypendia
http://virtual.finland.fi
Ogólne informacje o kraju,
przewodnik po Finlandii
www.finland.cimo.fi
Informacja
o mi´dzynarodowych
programach wymiany
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U WAGA !

Finlandia
Niemcy

PRACA DLA STUDENTA
✔ Dobrze jest znaç jeden z dwóch j´zyków wyk∏adowych:
fiƒski lub szwedzki, na poziomie studiów magisterskich
jest to ju˝ konieczne. JeÊli jednak znasz dobrze
angielski (TOEFL), mo˝esz fiƒskiego uczyç si´
na kursach dla obcokrajowców.
✔ Nie musisz mieç pozwolenia na pobyt,
ale jeÊli chcesz zostaç w Finlandii d∏u˝ej ni˝ 3 miesiàce,
musisz zarejestrowaç si´ na komisariacie policji.
✔ Stypendia raczej nie obejmujà studentów
z zagranicy, (chyba ˝e otrzymali zgód´ na sta∏y pobyt),
ale war to zajrzeç na stron´
www.syl.helsinki.fi/english/grants.html.
Obcokrajowcy nie sà tak˝e obj´ci pomocà socjalnà.

W trakcie roku akademickiego bez
pozwolenia mo˝esz pracowaç 20 godzin tygodniowo, w pe∏nym wymiarze – jedynie
w czasie przerw mi´dzysemestralnych (wakacyjnych, Êwiàtecznych). Ofert zatrudnienia
mo˝esz szukaç na stronie ministerstwa:
www.mol.fi. Wynagrodzenie za prac´ dla studentów wynosi od 5 do 18 euro za godzin´.

Francja
SZKO¸A DLA CIEBIE

Wi´kszoÊç uniwersytetów to szko∏y paƒstwowe, za wyjàtkiem 5 katolickich
uczelni i renomowanych prywatnych grandes ecoles. System szkolnictwa wy˝szego we Francji jest doÊç skomplikowany.
Obok nowego systemu edukacyjnego,
podobnego do polskiego, istniejà stare
typy szkó∏ wy˝szych. System nowy to cykle: w ramach pierwszego, dwuletniego,
mo˝emy zdobyç DEUG, czyli dyplom humanistyczny, lub DEUST – dyplom techniczny. Potem mo˝na uzyskaç tytu∏ licencjata, a nast´pnie magistra – to drugi
cykl. Trzeci cykl to dyplom specjalistyczny
DESS, dyplom studiów zaawansowanych
DEA i wreszcie doktorat. Nauka w nowym
systemie mo˝e trwaç a˝ 8 lat.
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Szkolnictwo wy˝sze obejmuje ro˝ne typy
szkó∏ oferujàce krótsze i d∏u˝sze cykle nauczania i trzystopniowy podzia∏ kwalifikacji – licencjat, magisterium i doktorat.
Inne formy nauki to paƒstwowe i prywatne
szko∏y wy˝sze i instytucje prowadzàce
studia zawodowe. Trwajà one od kilku
miesi´cy do nawet 5 lat.
REKRUTACJA

Wystarczy ci matura (przet∏umaczona przez t∏umacza przysi´g∏ego), egzaminy wst´pne obowiàzujà tylko na niektórych kierunkach. Warto wejÊç na strony
uczelni i zorientowaç si´, jakich dok∏adnie
dokumentów wymagajà.
JeÊli zdecydujesz si´ na studia we Francji, musisz przejÊç przez wst´pnà ➲

L INKI
www.egide.asso.fr/uk/guide/
Przewodnik po studiach
we Francji dla studentów
zagranicznych,
lista uczelni wy˝szych
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kwalifikacj´, prowadzonà przez Instytut
Francuski lub dzia∏ kultury w ambasadzie
czy konsulacie.
DROGIE/TANIE STUDIOWANIE

L INKI
www.wirtualnafrancja.com
Polonijna strona z wieloma
praktycznymi informacjami,
organizacjami polonijnymi itp.
www.aep.europolonia.org
Stowarzyszenie Studentów
Polskich we Francji

Nauka na uczelniach paƒstwowych
jest bezp∏atna. Studentów obowiàzujà tylko
op∏aty administracyjne i wpisowe, wynoszàce od 100 do 200 euro.
Zakwaterowanie w kampusie kosztuje od
118 do 500 euro. Mo˝na te˝ samodzielnie
wynajàç mieszkanie, ale to ju˝ wydatek rz´du 450 – 650 euro miesi´cznie.

PRACA DLA STUDENTA

JeÊli studiujesz, mo˝esz pracowaç
jedynie 20 godzin tygodniowo – o ile posiadasz kart´ pobytu. Musisz znaleêç pracodawc´, który na piÊmie zadeklaruje ch´ç,
by ciebie zatrudniç. Z takà umowà trzeba
si´ nast´pnie udaç do urz´du – Dyrekcji
Departamentalnej ds. Pracy i Zatrudnienia
DDTE. W pe∏nym wymiarze godzin mo˝esz
pracowaç jedynie w czasie przerw mi´dzysemestralnych. Ârednie wynagrodzenie: 5
– 8 euro za godzin´.
Nie masz poj´cia, gdzie i jako kto mo˝esz
pracowaç? Poszperaj w internecie, wejdê na:
www.travail.gouv.fr/adresses/adresses_f.html,
www.egide.asso.fr/uk/guide/vivre/travailler/,
www.education.gouv.fr/int/etudfr.htm.

U WAGA !
✔ Wymagana jest dobra znajomoÊç j´zyka francuskiego (na poziomie Delf drugiego stopnia).
Mo˝esz do∏àczyç do dokumentów cer tyfikat j´zykowy. JeÊli go nie posiadasz – przed rozpocz´ciem
nauki zdasz egzamin ze znajomoÊci francuskiego (kosztuje on ok. 60 euro).

Potrzebujesz stypendium? Zatroszcz si´ o nie jeszcze w Polsce. Ambasada Francji poÊredniczy
w przyznawaniu funduszy na wyjazd do Francji studentom biegle w∏adajàcym francuskim. List´
grantów mo˝esz znaleêç na stronie: www.egide.asso.fr/uk/guide/preparer/obtenir/,
www.ambafrance-pl.org.

Francja

✔ Jako student nie musisz posiadaç pozwolenia na pobyt, ale dobrze jest podjàç starania
o wydanie kar ty pobytu (wyda ci jà Préfecture w danym regionie). Jej posiadanie
wià˝e si´ z ró˝nymi przywilejami (np. mo˝liwoÊcià podj´cia pracy).
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Grecja
SZKO¸A DLA CIEBIE

L INKI
www.iky.gr/
Stypendia w Grecji
www.pi-schools.gr/
Instytut Pedagogiczny
www.ekepis.gr/site/
Grecka Fundacja Stypendialna
www.oeek.gr/
Narodowe Centrum
Akredytacji Kszta∏cenia
Ustawicznego

Masz do wyboru uniwersytety i wy˝sze szko∏y techniczne – w sumie 33 uczelnie
wy˝sze. Nauka na uniwersytecie trwa zazwyczaj ok. 6 lat, na uczelni technicznej jedynie
3 – 4 lata. Studia sà dwuetapowe, na poziomie pierwszym otrzymujesz tytu∏ bachelora
(licencjat), a po co najmniej roku nauki – tytu∏
MDE (magisterium). List´ wszystkich
uczelni wy˝szych znajdziesz na stronach:
www.ypepth.gr/docs/greek_universities.doc.

REKRUTACJA

JeÊli chcesz studiowaç w Grecji,
musisz najpierw z∏o˝yç podanie do greckiego Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Spraw Religijnych. Wymagane jest Êwiadectwo ukoƒczenia szko∏y Êredniej. Dokumenty przet∏umaczone na j´zyk grecki nale˝y z∏o˝yç od 1 do 10 sierpnia. Formularz
aplikacyjny znajdziesz w internecie na stronie: www.ypepth.gr.
DROGIE/TANIE STUDIOWANIE

Nauka w Grecji jest bezp∏atna.
Zamieszkaç mo˝esz w akademiku (od 120
do 200 euro za miesiàc) lub wynajàç mieszkanie na mieÊcie (koszt ok. 250 euro).

U WAGA !
PRACA DLA STUDENTA

Aby otrzymaç legalnà prac´, musisz
mieç pozwolenie na pobyt. Znajdê ofert´
pracy i poproÊ przysz∏ego pracodawc´, by
– na podstawie twojego pozwolenia na pobyt – wystàpi∏ o oficjalnà zgod´ na zatrudnienie ciebie. Niestety – jak w wielu innych
krajach UE, tak˝e i w Grecji z troski o studentów mi´dzynarodowych wprowadzono
ograniczenia, regulujàce zasady podejmowania pracy przez ˝aków. Nie mo˝esz wi´c
staraç si´ o zatrudnienie w pe∏nym wymiarze, a jedynie o prac´ czasowà.

✔ Musisz wykazaç si´ znajomoÊcià j´zyka greckiego (ale nie
greki!). W tym celu zdasz egzamin i otrzymasz odpowiedni
certyfikat. Sprawdziany odbywajà si´ w lipcu i w sierpniu w Atenach
lub Salonikach. Mo˝esz przystàpiç do egzaminu ju˝ po pierwszym
roku nauki – jeÊli wczeÊniej zobowià˝esz si´ do tego pisemnie.
✔ JeÊli chcesz przebywaç w Grecji d∏u˝ej ni˝ 90 dni,
musisz zg∏osiç si´ na najbli˝szy komisariat policji
z proÊbà o wydanie pozwolenia na pobyt.
✔ Wszyscy studenci w Grecji majà prawo do bezp∏atnej
opieki zdrowotnej (ale formularz E 111, a po 1 stycznia
2006 Europejska Kar ta Ubezpieczeƒ i tak ci si´ przyda
– do wydania pozwolenia na pobyt).
✔ Mo˝esz otrzymaç stypendium od rzàdu greckiego:
zg∏oszenia nale˝y kierowaç do Ambasady Grecji
w Warszawie, www.greece.pl lub od Fundacji
„Aleksandrosa S. Onasisa” ( www.onassis.gr).
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LINKI
www.cervantes.pl
Strona Instytutu Cervantesa
w Warszawie. Informacje o
kursach j´zyka hiszpaƒskiego
i paƒstwowych egzaminach z
j´zyka hiszpaƒskiego DELE
www.mec.es
Ministerstwo Edukacji,
Kultury i Spor tu
www.becasmae.com
O stypendium „becas MAE”
www.mtas.es/injuve/english/
english.htm
Por tal m∏odzie˝owy:
informacje o mo˝liwoÊciach
podj´cia pracy, o
organizacjach studenckich
www.polonia.es
Strona ambasady
hiszpaƒskiej w Polsce
www.spainexchange.com
Praktyczne informacje
dla osób, które chcà
studiowaç w Hiszpanii

Hiszpania
SZKO¸A DLA CIEBIE

Masz do wyboru uniwersytety prywatne i publiczne, w tym dwie wy˝sze szko∏y paƒstwowe na... Wyspach Kanaryjskich.
Studiuje si´ cyklami: aby otrzymaç tytu∏ zawodowy potrzeba 3 lat, cykl drugi, po ukoƒczeniu którego otrzymuje si´ dyplom b´dàcy odpowiednikiem polskiego magisterium,
trwa 2 lata (na medycynie – 3). Kolejne 4
– 5 lat nale˝y poÊwi´ciç na zrobienie doktoratu. Wa˝ne jest, ˝e studia odbywajà si´
w systemie punktów kredytowych, a studenci sami uk∏adajà sobie plany zaj´ç.

REKRUTACJA

Aby dostaç si´ na studia, trzeba
zdaç egzamin wst´pny selectividad (wi´cej
informacji na stronie www.unde.es). Ka˝da
uczelnia sama decyduje, ile punktów wymaga od kandydatów na studia. Dlatego
warto osobiÊcie skontaktowaç si´ z wybranym uniwersytetem. Polskie Êwiadectwo
maturalne jest honorowane, oczywiÊcie po
przet∏umaczeniu na hiszpaƒski.
DROGIE/TANIE STUDIOWANIE

Wpisowe na uczelni´ mo˝e wynosiç
nawet 200 euro. Studia sà p∏atne: ka˝dy
przedmiot (kredyt) to odr´bny wydatek,
w sumie rok nauki mo˝e kosztowaç 400
– 600 euro. Drogie sà akademiki: 300 – 700

U WAGA !
euro miesi´cznie, za to z wy˝ywieniem.
Samodzielne wynaj´cie pokoju to wydatek
rz´du 150 – 200 euro.
PRACA DLA STUDENTA

Bez trudu po∏àczysz w Hiszpanii nauk´ z pracà. Mo˝esz pracowaç w niepe∏nym wymiarze godzin, uczelnia pomo˝e ci
znaleêç dorywcze zaj´cie. Nie mo˝e to byç
jednak twoje jedyne êród∏o dochodów.
Wi´cej informacji: www.mtas.es.

✔ Nale˝y wykazaç si´ dobrà znajomoÊcià hiszpaƒskiego
(cer tyfikat DELE nie jest co prawda wsz´dzie wymagany, ale
z pewnoÊcià bywa dodatkowym atutem). Nie znasz j´zyka?
Zapisz si´ na kursy organizowane przez uczelnie.
✔ Musisz zg∏osiç si´ na komisariacie Policia Nacional
lub w Officina de Extranieros, gdzie z∏o˝ysz dokumenty
poÊwiadczajàce, ˝e jesteÊ studentem. W∏adze wydadzà
ci kar t´ studenta, a razem z nià – tarjeta samitaria, kar t´
zapewniajàcà dost´p do opieki medycznej.
✔ Obcokrajowcy raczej nie mogà liczyç na stypendium.
Mo˝esz staraç si´ o dofinansowanie z Agencji
ds. Wspó∏pracy Mi´dzynarodowej AECI. O szczegó∏y
pytaj na wybranej uczelni.
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Holandia
SZKO¸A DLA CIEBIE

L INKI
www.studyin.nl,
www.nuffic.nl
Informacje ogólne
www.studyinthenetherlan
ds.net
System edukacyjny,
mo˝liwoÊci dofinansowania
www.ib-groep.nl
Wydzia∏y, stypendia,
wymagania
www.studentenplaats.nl
Mieszkania dla studentów
www.holandia.pl
Informacje o Holandii

Czekajà na ciebie ró˝ne szko∏y: jeden Uniwersytet Otwarty, 13 uniwersytetów
tradycyjnych, 56 wy˝szych szkó∏ zawodowych i wiele uczelni prywatnych. Studia na
uniwersytetach podzielone sà na dwie cz´Êci: pierwsza trwa 3 – 4 lata i prowadzi do
uzyskania tytu∏u licencjata, magistrem mo˝na zostaç po kolejnych 2 latach nauki. Studenci cz´Êç przedmiotów wybierajà sami.

Studia w szko∏ach zawodowych trwajà
krócej, jedynie 4 lata i podzielone sà na
7 sektorów: rolniczy, techniczny, ekonomiczny, s∏u˝b´ zdrowia, nauki spo∏eczne,
nauczycielskie, artystyczne. Wa˝ne jest to,
˝e siatki zaj´ç na uczelniach sà tak planowane, by m∏odzi ludzie mogli swobodnie
pogodziç nauk´ z pracà.
Wi´cej o holenderskim systemie edukacji
znajdziesz na stronie: www.studyin.nl, lista
uczelni holenderskich dost´pna jest pod
adresem: www.nuffic.nl.

REKRUTACJA

Ka˝da uczelnia ma swoje wymagania. Podstawà przyj´cia na studia jest jednak polska matura, przet∏umaczona przez
t∏umacza przysi´g∏ego. Nale˝y liczyç si´
z tym, ˝e niektóre uczelnie ˝àdajà dobrych
ocen na Êwiadectwie z pewnych przedmiotów. Szczególnym wymaganiom muszà te˝
sprostaç kandydaci na niektóre kierunki,
np. artystyczne. JeÊli chcesz wiedzieç wi´cej o rekrutacji na uczelni´, po prostu
wejdê na jej stron´ internetowà, powinny
tam byç informacje na temat zasad przyjmowania na studia. JeÊli ich nie ma, mo˝esz wys∏aç maila z zapytaniem do biura
ds. studentów (dzia∏ajà one na wszystkich
wi´kszych uczelniach).

Op∏aty za studia sà zró˝nicowane, ale
Êrednio za rok nauki trzeba zap∏aciç ok. 1500
euro. Sà jednak kierunki kilkakrotnie dro˝sze.
Najtaƒsze zakwaterowanie dla studenta to
akademik; w Holandii istniejà specjalne campusy dla cudzoziemców. Pokój jednoosobowy
kosztuje miesi´cznie 200 – 300 euro. Wynaj´cie pokoju na mieÊcie to koszt ok. 400 euro.
PRACA DLA STUDENTA

Do koƒca 2006 roku Polacy muszà
mieç pozwolenie na prac´, niezale˝nie od
tego studentom nie wolno pracowaç d∏u˝ej
ni˝ 10 godzin tygodniowo. Licz si´ z d∏ugim
okresem oczekiwania na pozwolenie. Cz´sto
w ramach studiów nale˝y odbyç kilkumiesi´cznà praktyk´. Uwaga! Wolontariat i praktyki w Holandii to te˝ praca: p∏atne Êrednio
5 – 10 euro za godzin´. ➲

Holandia

DROGIE/TANIE STUDIOWANIE
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U WAGA !

Niemcy
Holandia

✔ JeÊli chcesz uczyç si´ w j´zyku niderlandzkim, musisz mieç
zdany egzamin paƒstwowy II stopnia. By jednak studiowaç w
Holandii, w zupe∏noÊci wystarczy znajomoÊç angielskiego (TOEFL).
✔ Chcesz zostaç w Holandii d∏u˝ej ni˝ 3 miesiàce? Postaraj si´
o pozwolenie na pobyt. Aby je uzyskaç, musisz przedstawiç
zaÊwiadczenie o przyj´ciu na studia oraz udokumentowaç,
˝e masz wystarczajàce Êrodki, by si´ utrzymaç.
✔ Poszukaj ofer t stypendialnych na stronie ambasady polskiej
w Holandii www.polamb.nl oraz ambasady Holandii w Polsce
– www.nlembassy.nl. Ponadto war to sprawdziç wszystkie strony
poÊwi´cone szkolnictwu wy˝szemu - www.studyin.nl,
www.studyinholand.nl oraz www.ib-groep.nl. Znajdziesz tam
list´ grantów, o które war to si´ staraç.

Irlandia
SZKO¸A DLA CIEBIE

Mo˝esz zg∏´biaç tajniki wiedzy na
34 uczelniach wy˝szych. W Irlandii system szkolnictwa dzieli si´ na dwie ga∏´zie:
jednà tworzà uniwersytety (tylko 2 znajdujà si´ w znacznej odleg∏oÊci od stolicy
paƒstwa – Dublina), drugà instytuty techniczne, kolegia edukacyjne oraz szereg
innych szkó∏, w których mo˝na zdobyç
konkretne kwalifikacje zawodowe. Wyk∏adowcy du˝à wag´ przywiàzujà do przekazywania studentom wiedzy praktycznej.
Studia sà dwuetapowe. Pierwszy etap, po
którym uzyskuje si´ tytu∏ bachelora na kierunkach humanistycznych, biznesowych,
naukach spo∏ecznych i prawie, trwa 3 lata.
O rok d∏u˝ej muszà si´ uczyç na pierwszym etapie studenci weterynarii, rolnic-
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twa, nauk technicznych, architektury. Aby
zakoƒczyç etap licencjacki na medycynie,
potrzeba 5 (stomatologia) lub 6 lat (wydzia∏ lekarski). Studia magisterskie natomiast sà traktowane jako studia dyplomowe pierwszego stopnia i trwajà od roku do
3 lat. JeÊli chcesz zrobiç doktorat, musisz
uczyç si´ kolejne 2 (kierunki humanistyczne) lub 4 lata (nauki Êcis∏e).
Wi´cej o uczelniach irlandzkich znajdziesz na: www.educationireland.ie. ➲

L INKI
www.icosirl.ie
Irlandzka strona dla studentów
zagranicznych
www.educationireland.ie/htm
/why_ireland/main.htm
Edukacja w Irlandii

26
REKRUTACJA

L INKI
www.tcd.ie
Strona Trynity College
www.gazeta.ie
Polska gazeta internetowa
w Irlandii
www.goireland.ie
U˝yteczne informacje
o Irlandii

Polska matura (po przet∏umaczeniu)
jest zazwyczaj w Irlandii honorowana. Warto wiedzieç, ˝e podczas rekrutacji liczà si´
nie tylko oceny z poszczególnych przedmiotów, ale tak˝e szczególne osiàgni´cia
kandydata, zainteresowania pozaszkolne.
Ka˝da uczelnia ma troch´ inne wymagania,
szczegó∏ów najlepiej szukaç na stronach internetowych szkó∏. JeÊli chcesz studiowaç
w Irlandii, podanie i dokumenty musisz z∏o˝yç
do Central Applications Office (www.cao.ie),
formularze znajdziesz na stronach CAO
i portalach uczelni.
DROGIE/TANIE STUDIOWANIE

Studia sà p∏atne. Najdro˝sze kierunki to medycyna, stomatologia, aktorstwo
– powy˝ej 5 tysi´cy euro za semestr. Kierunki humanistyczne sà taƒsze: za anglistyk´

czy histori´ zap∏acisz „tylko” 3,8 tysiàca euro. Najmniejszy wydatek to studia na uczelniach technicznych, zw∏aszcza z dala od
Dublina (2,2 tysiàca euro za nauk´ w Letterkenny Institute of Technology).
Akademiki majà przyjazne ceny (ok. 70 euro tygodniowo), ale jest ich niestety niewiele i na miejsce mogà liczyç tylko studenci
m∏odszych lat. Wynaj´cie dwuosobowego
pokoju w Dublinie to wydatek rz´du 150 euro tygodniowo.
PRACA DLA STUDENTA

Nie musisz mieç pozwolenia na prac´. Oferty znajdziesz na: www.gazeta.ie,
www.irlandjobs.pl.

✔ Studenci muszà znaç angielski
(najcz´Êciej wymagany jest TOEFL, AEC, IELTS).
✔ JeÊli sà to twoje pierwsze studia, na etapie licencjackim mo˝esz staraç si´
o zwolnienie z op∏at w ramach rzàdowego programu Free fee. O stypendium
mo˝esz postaraç si´ tak˝e jeszcze w Polsce: do Irlandii mo˝na tak˝e
wyjechaç w ramach programu CEMS (Community of European Management
School, dzia∏a w sto∏ecznej SGH).

Irlandia

U WAGA !
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L INKI
www.ask.hi.is/page/highered
ucation
Lista uczelni, opis systemu
szkolnictwa wy˝szego, zasady
rekrutacji
http://bella.mrn.stjr.is/utgafur
/skolenska.pdf
Ministerstwo Edukacji,
Nauki i Kultury
www.mrn.stjr.is/raduneyti/alt
hjodlegt-samstarf/nr/389
Sieç Informacji nt. Edukacji
w Europie
www.hi.is
Uniwersytet Islandzki
http://bella.mrn.stjr.is/utgafur
/skolenska.pdf
System edukacyjny w Islandii

Islandia
SZKO¸A DLA CIEBIE

Czeka na ciebie 9 uczelni: uniwersytety i kolegia. Sà to w wi´kszoÊci uczelnie
paƒstwowe. Studia odbywajà si´ w systemie punktów kredytowych.
REKRUTACJA

Musisz mieç matur´. Formularze
zg∏oszeniowe znajdziesz na stronach
internetowych wybranej uczelni.
DROGIE/TANIE STUDIOWANIE

Nauka na uczelniach paƒstwowych jest
bezp∏atna, ale studentów obowiàzuje op∏ata na
koszty administracyjne – ok. 250 euro.
Za wynaj´cie pokoju przy rodzinie zap∏acisz
od 330 euro miesi´cznie, mieszkanie to wydatek ok. 530 euro miesi´cznie.

U WA G A !
✔ J´z yki em wy k∏a
dow ym jes t isla ndz
ki,
wi´ ksz oÊç ucz eln i
pro wa dzi te˝ wy k∏a
dy
po ang iels ku. W sie
rpn iu odb yw a si´
inte nsy wn y kur s nau
ki isla ndz kie go
dla stu den tów.
✔ Po zw ole nie na
pob yt mu sis z uzy ska
ç
prz ed wy jaz dem z
Po lsk i. Wy daw ane
jes t
ono prz ez Isla ndz ki
Urz àd Imi gra cyj ny
( www.utl.is).
✔ W Isla ndi i nie ma
sys tem u
sty pen dia lne go, pop
ula rne sà stu den cki
e
po˝ ycz ki.
PRACA DLA STUDENTA

JeÊli masz pozwolenie na pobyt, mo˝esz
bez obaw staraç si´ o prac´.

Lichtenstein
SZKO¸A DLA CIEBIE

Dzia∏ajà tu: Mi´dzynarodowa
Akademia Filozofii, Uniwersytet Nauk
Stosowanych, uczelnia techniczna (Interstate University of Applied Sciences of
Technology Buchs).
REKRUTACJA

Potrzebna jest matura, ka˝da
uczelnia ma dodatkowe wymagania.
DROGIE/TANIE STUDIOWANIE

Studia w Lichtensteinie sà p∏atne.
Szczegó∏ów szukaj na stronach internetowych poszczególnych uczelni.
Akademiki majà niestety ograniczonà
liczb´ miejsc. Ceny za wynajem mieszkaƒ zaczynajà si´ od 350 euro.

PRACA DLA STUDENTA

W uzyskaniu pozwolenia i znalezieniu pracy pomo˝e ci Coordination Office
for Permits , a tak˝e organizacje studenckie dzia∏ajàce na twojej uczelni.
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www.apa.llv.li
Urzàd Imigracyjny
www.iap.li
Mi´dzynarodowa Akademia
Filozofii (IAP)

U WA G A !

wymagajà bieg∏ej
✔ Niektóre uczelnie
znajomoÊci j´zyka
i udokumentowanej
mieckiego.
nie
ê
bàd
angielskiego
ni˝ 3
Lichtensteinie d∏u˝ej
✔JeÊli zostajesz w
pobyt.
na
ie
len
wo
poz
aç
ym
miesiàce, musisz otrz
h
esz na stronac
List´ wymagaƒ znajdzi
Imigracyjnego.
´du
Urz
yvh
tow
rne
inte
j si´
ç stypendium, postara
✔JeÊli chcesz uzyska
i
oÊc
˝liw
mo
. Pytaj te˝ o
o to jeszcze w Polsce
i.
eln
ucz
nej
bra
dofinansowania na wy

www.fhl.li
Uniwersytet Nauk
Stosowanych (FHL)
www.ntb.li
Interstate University
of Applied Sciences of
Technology Buchs (NTB)
www.li.li
Instytut Lichtensteinu (LI)
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www.smm.lt
Ministerstwo Edukacji i Nauki
www.mokslas.lt
Lista uczelni, inne u˝yteczne
informacje
www.lccbc.org
Litewski College
ChrzeÊcijaƒski w K∏ajpedzie
www.vtu.lt
Uniwersytet Techniczny
Giedymina w Wilnie

Litwa
SZKO¸A DLA CIEBIE

Mo˝esz wybieraç pomi´dzy uniwersytetami, kolegiami oraz akademiami (rolnicza, medyczna, weterynaryjna).
REKRUTACJA

Trzeba mieç Êwiadectwo ukoƒczenia
szko∏y Êredniej i zdaç egzaminy wst´pne.
O dok∏adne zasady rekrutacji pytaj na wymarzonej uczelni.

U WA G A !
✔ J´z yki em wy k∏a
dow ym jes t lite ws
ki,
ale cz´ Êç zaj ´ç pro
wa dzo na jes t te˝
po ang iels ku, ros yjs
ku lub ... pol sku .
Ch ces z nau czy ç si´
lite ws kie go?
Sp raw dê, któ re ucz
eln ie org ani zuj à kur
sy
dla obc okr ajo wc ów
i
www.vdu.lt/LTcou ile to kos ztu je:
rses.
✔J eÊl i pla nuj esz zos
taç na Litw ie d∏u ˝ej
ni˝ 3 mie sià ce, z∏ó
˝ wn ios ek o leg aliz
acj ´
pob ytu w lok aln ym
urz ´dz ie
adm inis tra cyj nym .

www.vdu.lt
Uniwersytet Vytautasa
Magnisa
www.ku.lt
Uniwersytet w K∏ajpedzie
www.vu.lt
Uniwersytet Wileƒski
www.skvc.lt
Centrum JakoÊci i Oceniania

DROGIE/TANIE STUDIOWANIE

Czesne wynosi od 1300 do 6000 euro. Na zagranicznych studentów czekajà
akademiki. Miesi´czna op∏ata za pokój waha si´ mi´dzy 35 a 60 euro.

PRACA DLA STUDENTA

Nie ma ograniczeƒ na rynku pracy
w stosunku do obywateli polskich. Pracy
szukaj w biurach poÊrednictwa.

Mi´dzy nami s t U d E n t a m i
Chcesz wiedzieç, jak to naprawd´ jest, gdy studiuje
si´ zagranicà? Najlepsze informacje rozchodzà si´...
pocztà pantoflowà. Popytaj rówieÊników, dowiedz si´
jak oni przygotowujà si´ do nauki w krajach UE,
poproÊ ich o rad´, nawià˝ nowe znajomoÊci, poznaj
tych, którzy ju˝ studiujà!
Zaloguj si´ na forum Mi´dzy nami stUdEntami.
Dla ∏atwiejszej nawigacji forum zosta∏o podzielone
na 10 dzia∏ów tematycznych – pytania i odpowiedzi
umieszczaj wi´c w odpowiednim miejscu.

Adres forum to: www.eurodesk.pl/miedzynami

link do forum znajdziesz te˝
na stronie g∏ównej Eurodesku.
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Luksemburg

L INKI
www.adem.public.lu/
Administration de l’emploi
www.ak-l.lu/
Izba Pracy
www.uni.lu
Uniwersytet w Luksemburgu

SZKO¸A DLA CIEBIE

Czekajà na ciebie Instytut Technologiczny (3 lata nauki) i Uniwersytet w Luksemburgu (specjalistyczne kursy, trwajàce
4 lata). Dzia∏a tak˝e Instytut Mi´dzynarodowy. ˚adna uczelnia nie jest uprawniona do
nadawania wy˝szych tytu∏ów akademic-

www.gouvernment.lu,
www.etat.lu

kich. Aby otrzymaç dyplom licencjata lub
magistra, studenci muszà kontynuowaç
nauk´ na uczelniach zagranicznych.
REKRUTACJA

Ka˝da uczelnia ma w∏asne procedury. Warunkiem przyj´cia jest Êwiadectwo
ukoƒczenia szko∏y Êredniej.

Strony rzàdowe

DROGIE/TANIE STUDIOWANIE

U WA G A !

h
ski ego . Na nie któ ryc
zna jom oÊç fra ncu
go.
kie
iels
✔ Nie zb´ dna jes t
ang
lub
nie mie cki ego
kie run kac h – tak ˝e
urz ´du gm iny
si´ do reg ion aln ego
✔ Mu sis z zg∏ osi ç
ytu .
pob
t´
kar
o
e
ani
i z∏o ˝yç pod
den tów.
e sty pen dia dla stu
rst wo Ku ltur y ofe ruj udent_life/administration/g
✔ Co rok u Min iste
/st
nts
de
n.uni.lu/stu
Szc zeg ó∏y : www.e
, www.uni.lu.

rants_and_financia

l_support

Nauka jest bezp∏atna.
Uczelnie dysponujà mieszkaniami dla studentów. Koszt: 200 – 480 euro.
PRACA DLA STUDENTA

Wymagane jest pozwolenie. JeÊli
masz poni˝ej 30 lat i wykszta∏cenie zawodowe, mo˝esz ubiegaç si´ o sta˝.

Europejski

Portal
M∏odzie˝owy
www.europa.eu.int/youth
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www.aic.lv/rp
Lista ∏otewskich uczelni, opis
systemu szkolnictwa wy˝szego
www.lza.lv
¸otewska Akademia Nauk
www.lu.lv
Uniwersytet ¸otewski

¸otwa
SZKO¸A DLA CIEBIE

Mo˝esz wybraç uczelni´ akademickà
lub zawodowà. W pierwszym sektorze nauka
jest dwuetapowa: po 3 – 4 latach nauki zdob´dziesz licencjat, po kolejnym roku lub
dwóch – tytu∏ magistra. Kszta∏cenie w kolegium zabierze ci 2 – 3 lata.

www.eef.rtu.lv
Uniwersytet Techniczny w Rydze

U WA G A !

. Nie któ re ucz eln ie
dow ym jes t ∏ot ew ski
✔ J´z yki em wy k∏a
ku.
iels
ang
po ros yjs ku i
org ani zuj à zaj ´ci a
d∏u ˝ej
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yt.
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We jdê na: ww
pen dia lny m.
ia∏ w pro gra mie sty
.lv.
✔ Mo ˝es z wz iàç udz wit ryn ach ucz eln i i na: www.sf.gov
na
kaj
szu
Szc zeg ó∏ó w

REKRUTACJA

Musisz mieç matur´. Uczelnie przeprowadzajà konkursy Êwiadectw, czasami
egzaminy. W∏adze majà prawo za˝àdaç od
ciebie zaliczenia dodatkowego egzaminu
lub rozmowy kwalifikacyjnej.
DROGIE/TANIE STUDIOWANIE

Czesne dla obcokrajowców to wydatek rz´du 2200 – 3300 euro za rok.
Zamieszkaç mo˝esz w akademiku (ok. 15
euro) lub mieszkaniu – za ok. 150 euro.
PRACA DLA STUDENTA

Mo˝esz pracowaç bez ograniczeƒ.
Wi´cej na: www.workpermit.com/latvia.

Malta
SZKO¸A DLA CIEBIE

Mo˝esz studiowaç na Uniwersytecie Malty. Po zakoƒczeniu studiów
uzyskasz tytu∏ magistra.
REKRUTACJA

Aby sprawdziç, jakie sà wymagania, wejdê na witryn´ uczelni:
www.um.edu.mt. Aplikacj´ nale˝y wys∏aç
do Biura Mi´dzynarodowego do 15 maja.
DROGIE/TANIE STUDIOWANIE

Studia na Malcie sà bezp∏atne.
Obowiàzywaç ci´ b´dzie tylko wpisowe
– od 30 do 115 euro.
Akademik mieÊci si´ 4 km od uczelni.
Koszt zamieszkania – minimum 115 euro.
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PRACA DLA STUDENTA

Musisz mieç pozwolenie, a tak˝e
zarejestrowaç si´ w Urz´dzie Zatrudnienia
(w Employment and Training Corporation ETC )
albo za poÊrednictwem strony internetowej: www.etc.gov.mt/vacancies.

L INKI
www.um.mt
Uniwersytet Malty
www.education.gov.mt/defau
lt.asp
Ministerstwo Edukacji
www.gov.mt
Szczegó∏owe wiadomoÊci
o pozwoleniach na prac´

U WA G A !
✔ J´zykiem wy
k∏adowym jes
t
wi´kszoÊç ku
rsów jest prow maltaƒski, ale w praktyce
adzona po an
udowodniç jeg
gielsku. Musisz
o znajomoÊç
certyfikatem.
✔ JeÊli chcesz
pozostaç na M
alcie d∏u˝ej ni˝
potrzebujesz
3 miesiàce,
pozwolenia na
pobyt.
✔ Chcesz mieç
stypend

ium? Wejdê na
www.doi.gov
:
.mt/EN/sch
olarships.as
p.

PORTALE

STYPENDIA

èRÓD¸A INFORMACJI

PLOTEUS – Portal o Mo˝liwoÊciach Kszta∏cenia w Europie. Znajdziesz pod tym
adresem ciekawe informacje o kursach i szkoleniach dost´pnych w UE, informacje o
warunkach studiowania w poszczególnych krajach, ofert´ grantów, a tak˝e odnoÊniki do
witryn poszczególnych uczelni. http://europa.eu.int/ploteus/
BUWiWM – Biuro UznawalnoÊci Wykszta∏cenia i Wymiany Mi´dzynarodowej
Pod tym adresem czekajà na ciebie informacje o mo˝liwoÊciach wymiany
stypendialnej, uznawalnoÊci polskich dokumentów (np. matury) zagranicà
i zagranicznych w Polsce. www.buwiwm.edu.pl
EURYDICE – Informacja o systemach edukacyjnych paƒstw UE.
Nie wiesz, jak funkcjonujà uczelnie w kraju, w którym chcesz studiowaç?
Pod tym adresem dowiesz si´ wszystkiego. www.eurydice.org
SOCRATES – ERASMUS – Najwi´kszy program wymiany
dla studentów – funduje stypendia na partnerskich uczelniach
zagranicznych.www.socrates.org.pl/socrates2/
EURES – Europejski Portal MobilnoÊci Zawodowej.
Znajdziesz tu informacje na temat mo˝liwoÊci zatrudnienia w poszczególnych paƒstwach
UE, pomoc ponad 500 doradców zawodowych w ca∏ej Europie i konkretne oferty pracy
zagranicà. http://europa.eu.int/eures/

JeÊli jesteÊ ubezpieczony w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ:
www.nfz.gov.pl/new) i studiujesz bàdê wybierasz si´ do innego kraju UE na
studia, masz prawo do korzystania z opieki zdrowotnej kraju, w którym studiujesz na podstawie polskiego formularza serii E 111.
Wniosek o wydanie formularza nale˝y sk∏adaç w wojewódzkim oddziale
NFZ w∏aÊciwym dla miejsca twojego zamieszkania. Dokument jest wa˝ny
dwa miesiàce (liczàc od pierwszego dnia miesiàca, w którym by∏ wydany).
Trzeba go wi´c regularnie odnawiaç, przy czym w szczególnych sytuacjach
NFZ mo˝e wydaç formularz na d∏u˝szy okres czasu.
Po 1 stycznia 2006 roku formularze serii E 111 zostanà zastàpione Europejskà Kartà Ubezpieczeƒ. B´dzie ona wa˝na przez 10 lat od dnia wydania.
Szczegó∏owe informacje na ten temat mo˝na znaleêç w informatorze
NFZ-u pod tytu∏em Opieka zdrowotna w UE .
www. nfz. gov. pl/new/art/1546/ulotka_ue.pdf.

E 111

UBEZPIECZENIE
ZDROWOTNE
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Niemcy

L INKI
www.ambasadaniemiec.pl
Informacje o legalizacji
pobytu, wymaganych
dokumentach
www.e-studying-ingermany.de
Lista uczelni, informacje
praktyczne
www-en.studienwahl.de
Tu znajdziesz przydatne
informacje (równie˝ w j´zyku
angielskim)
www.campus-germany.de
O studiowaniu w Niemczech
www.daad.de
Dane dotyczàce szkolnictwa
wy˝szego, dost´pnych
stypendiach
www.goethe.de
Strona Instytutu Goethego

SZKO¸A DLA CIEBIE

Niemcy to prawdziwe Eldorado
dla studentów: dzia∏a tu ponad 350 szkó∏
publicznych, o profilu akademickim i zawodowym oraz wiele uczelni prywatnych.
Ciekawe jest to, ˝e ze wzgl´du na du˝à
autonomi´ poszczególnych landów nie
istnieje jeden spójny system szkolnictwa.
W ka˝dym rejonie nauka przebiega wed∏ug nieco innych zasad i programów.

Spis wszystkich niemieckich uczelni
znajdziesz na: www.higher-education
-compass.de. JeÊli potrzebujesz bardziej szczegó∏owych informacji, wejdê
te˝ na stron´: www.daad.de.
Studenci majà du˝o wolnoÊci, szko∏y wymagajà, by byli samodzielni. Nauka podzielona jest na dwa semestry: zimowy
trwa od paêdziernika do po∏owy lutego,
letni – od kwietnia do czerwca. Reszt´
czasu zabierajà ˝akom przygotowania do
zaliczenia we w∏asnym zakresie i same
egzaminy. Student sam uk∏ada swojà
siatk´ zaj´ç: w porównaniu do rówieÊników w Polsce ma w tym wzgl´dzie znacznie wi´cej swobody.

DROGIE/TANIE STUDIOWANIE

REKRUTACJA

Rejestracja kandydatów na studia
odbywa si´ za poÊrednictwem Zentralvergabestelle (ZVS). Wszyscy kandydaci wype∏niajà identycznà ankiet´, w której dokonujà
wyboru trzech uczelni, na których chcieliby
studiowaç. W zasadzie w Niemczech nie
istnieje nic takiego, jak egzaminy wst´pne:
na wi´kszoÊci kierunków (z wyjàtkiem
uczelni sportowych i artystycznych, które
organizujà testy predyspozycji) przyj´cia
odbywajà si´ na podstawie konkursu Êwiadectw. Termin przyjmowania dokumentów
na semestr letni up∏ywa 15 stycznia, na semestr zimowy – 15 lipca.

Niemieckie uczelnie nale˝à do najtaƒszych
w Europie – przynajmniej na razie, przed planowanà reformà finansowania systemu edukacji. W wi´kszoÊci szkó∏ studenci obowiàzkowo uiszczajà jednak op∏aty socjalne (Sozialbeitrag ) lub op∏aty na
zwiàzek studencki (Studentenwerksbeitrag ).
Przyk∏adowe koszty ˝ycia i nauki w Niemczech: bilet semestralny komunikacji miejskiej (100 euro),
podr´czniki i materia∏y (ok. 250 euro), pokój w akademiku (100 – 200 euro), wynaj´cie mieszkania na
mieÊcie (350 euro +op∏aty).

PRACA DLA STUDENTA

Mo˝esz pracowaç w pe∏nym wymiarze (8
godzin) przez 90 dni w roku lub w wymiarze niepe∏nym (4 godziny) do 180 dni w roku. Studenci p∏acà
podatki, ale po rozliczeniu rocznym sà one zwracane. Nie potrzebujesz mieç pozwolenia.➲
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Niemcy

U WAGA !
✔ J´zykiem wyk∏adowym jest niemiecki. Musisz go znaç biegle (posiadaç
cer tyfikat). JeÊli nie masz ˝adnego dokumentu, przed rozpocz´ciem roku
zdasz wst´pny egzamin j´zykowy, kwalifikujàcy na studia (DSH). P∏ynne
porozumiewanie si´ po niemiecku nie jest wymagane od osób, które
przyje˝d˝ajà na studia w ramach wymiany – ci studenci b´dà mogli
szlifowaç j´zyk ju˝ w czasie roku akademickiego.
✔ JeÊli zamierzasz przebywaç w Niemczech d∏u˝ej ni˝ 3 miesiàce,
musisz mieç pozwolenie na pobyt. Wniosek sk∏adasz w lokalnym biurze
ds. cudzoziemców (Aufenthaltserlaubnis-EG).
✔ Granty dla Polaków studiujàcych w Polsce przyznaje
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej. Ofer t szukaj na:
www.daad.de, www.gfps.pl, www.polen-news.de,
www.bosch.stiftung.de.

Norwegia

SZKO¸A DLA CIEBIE

Mo˝esz studiowaç na uniwersytecie, uczelni specjalistycznej, akademii
sztuk, kolegium paƒstwowym lub prywatnym. Wy˝sze uczelnie ÊciÊle ze sobà wspó∏pracujà tworzàc sieç, nazywanà Siecià Norwegia (Network Norway ).
W Norwegii bardzo du˝à wag´ przywiàzuje si´ do interdyscyplinarnoÊci studiów. Uczàcy si´ mogà samodzielnie
budowaç swoje siatki zaj´ç, korzystajàc

nie tylko z oferty macierzystego wydzia∏u, ale tak˝e wydzia∏ów na innych uczelniach. Studiuje si´ w systemie punktów
kredytowych. Nauka podzielona jest na
etapy: pierwszy to trwajàce 3 lata studia
licencjackie, nast´pnie dwuletnie studia
magisterskie. Dla g∏odnych wiedzy
– studia doktoranckie, trwajàce 3 lata.
Na niektórych kierunkach edukacja jest
jednak prowadzona w jednym, spójnym
bloku i trwa 4 – 6 lat (m. in. rolnictwo,
psychologia, medycyna, prawo).
Dodatkowe informacje znajdziesz na stronach: www.dep.no i www.nokut.no. ➲
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www.aetat.no
Znajdziesz tu informacje
o mo˝liwoÊci zatrudnienia
w Norwegii
http://siu.no/studynorway.nsf
Strona o studiowaniu w Norwegii
dla cudzoziemców
http://study-norway.no
Portal informacyjny o studiach
w Norwegii po angielsku
www.uio.no
Ptrona Uniwersytetu w Oslo
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REKRUTACJA
www.uib.no
Strona uczelni w Bergen
www.uit.no
Strona uczelni w Trømso
www.ntnu.no
Norweski Uniwersytet
Nauki i Technologii
w Trondheim
www.aho.no
Szko∏a Architektury w Oslo
www.nhh.no
Norweska Szko∏a
Ekonomii i Zarzàdzania
Biznesem

Podstawà przyj´cia na norweskà
uczelni´ jest dokument, poÊwiadczajàcy
ukoƒczenie szko∏y Êredniej. Wszyscy kandydaci, niezale˝nie od tego, z jakiego pochodzà kraju, muszà wype∏niç te same dokumenty aplikacyjne. Zdarza si´, ˝e niektóre wydzia∏y majà swoje specyficzne wymagania wobec kandydatów – dlatego przed
podj´ciem decyzji o sk∏adaniu papierów
dobrze jest zasi´gnàç informacji „u êród∏a”.

DROGIE/TANIE STUDIOWANIE

Za studia na paƒstwowych uczelniach nie trzeba p∏aciç. Koszty utrzymania
w Norwegii sà wysokie, ale studenci mogà
korzystaç z szeregu zni˝ek.
Studenci mogà mieszkaç w akademikach
– za ma∏y pokój zap∏acisz od 250 euro
+ op∏aty. Mo˝esz te˝ znaleêç sobie pokój
na mieÊcie – po doÊç rozsàdnej cenie. Ofert
szukaj na: www.finn.no.

www.nih.no
Norweski Uniwersytet Spor tu
i Wychowania Fizycznego
www.nlh.no
Norweski Uniwersytet
www.nmh.no
Norweska Paƒstwowa
Akademia Muzyczna
www.veths.no
Norweska Szko∏a Weterynarii

PRACA DLA STUDENTA

Mo˝esz pracowaç w niepe∏nym wymiarze godzin, jeÊli nie koliduje to ze studiami (w pe∏nym wymiarze – tylko w wakacje).
Praca do 20 godzin tygodniowo nie wymaga ˝adnego pozwolenia.

✔ Na wi´kszoÊci wydzia∏ów j´zykiem wyk∏adowym jest norweski. Musisz wi´c
przedstawiç dokument poÊwiadczajàcy, ˝e biegle si´ nim pos∏ugujesz. Mo˝esz
te˝ zdaç egzamin z j´zyka ju˝ w Norwegii lub zaliczyç roczne studium dla
cudzoziemców. W Norwegii wiele wyk∏adów odbywa si´ po angielsku. Sà te˝
takie kierunki, na których zaj´cia prowadzone sà tylko w tym j´zyku (oko∏o 160
kursów). JeÊli chcesz uczyç si´ po angielsku, musisz przedstawiç na uczelni
odpowiedni cer tyfikat (np. TOEFL) lub zdaç egzamin.
✔ JeÊli chcesz studiowaç w Norwegii, musisz wystàpiç o pozwolenie na pobyt
(wydawane tylko na 1 rok, do przed∏u˝enia). Otrzymasz je, jeÊli przedstawisz
zaÊwiadczenie o przyj´ciu na uczelni´, plan studiów, udowodnisz, ˝e staç ci´
na utrzymanie. Dokumenty z∏ó˝ w konsulacie ambasady norweskiej
✔ JeÊli ju˝ studiujesz i chcesz postudiowaç semestr lub rok w Norwegii,
skorzystaj z programu Norad (stypendia na studia magisterskie). Ka˝dego roku
norweskie uczelnie przyjmujà studentów z Europy Ârodkowej na tzw. „quota
programme” (program przydzia∏ów, sprawdê limity na wybranej uczelni).

Norwegia

U WAGA !
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Portugalia
SZKO¸A DLA CIEBIE

LINKI
www.up.pt
Universidade do Porto
www.uc.pt/english/
Universidade de Coimbra
www.ua.pt/english.asp
Universidade de Aveiro
www.ualg.pt/uk/index.html
Universidade do Algarve
www.ubi.pt

Czeka na ciebie 14 szkó∏ wy˝szych: 11 uniwersytetów i 3 politechniki.
Studia dzielà si´ na etapy: po 3 latach nauki otrzymuje si´ tytu∏ bacharel – jest to
równoznaczne z uzyskaniem wy˝szego
wykszta∏cenia zawodowego. Specjalistyczne wykszta∏cenie zawodowe (i tytu∏
licenciado ) otrzymuje si´ po 4 latach kszta∏cenia. Po dodatkowych 2 latach studenci
otrzymujà tytu∏ mestre , Êwiadczàcy o pog∏´bionej wiedzy w danej dziedzinie.

Universidade da Beira Interior
www.utad.pt
Universidade de Tras-os-Montes
e Altos Douro
www.iscte.pt
ISCTE- Instytut
Ekonomii i Nauk Spo∏ecznych

ski) trzeba z∏o˝yç do koƒca lipca w wybranej szkole wy˝szej.
DROGIE/TANIE STUDIOWANIE

Studia na wi´kszoÊci uczelni sà
p∏atne. Rok nauki to Êrednio koszt 300
euro. W Portugalii Istnieje rozbudowany
system po˝yczek, umo˝liwiajàcych sfinansowanie nauki.
Wynaj´cie pokoju to wydatek rz´du 200
– 300 euro miesi´cznie.
PRACA DLA STUDENTA

REKRUTACJA

Obcokrajowcy muszà zdawaç egzaminy wst´pne, informacji o szczegó∏owych wymaganiach udzielajà uczelnie.
Dokumenty (przet∏umaczone na portugal-

Studenci, tak jak ka˝dy, kto chce
podjàç prac´ w Portugalii, muszà staraç
si´ o wiz´ z prawem do pracy.
Odpowiedni wniosek trzeba z∏o˝yç w Ambasadzie Portugalii w Warszawie.

U WAGA !
✔ Wymagana jest znajomoÊç j´zyka por tugalskiego, który jest j´zykiem
wyk∏adowym, potwierdzona odpowiednim cer tyfikatem.
✔ B´dziesz potrzebowaç kar ty pobytu. Musisz zg∏osiç si´ po przyjeêdzie
do Servico de Estrangeiros e Fronteiras:
( www.sef.pt/contacto/contactos.htm) z nast´pujàcymi dokumentami:
zaÊwiadczeniem o przyj´ciu na uczelni´, paszpor tem, formularzem E 111,
potwierdzeniem okresu, przez jaki zamierzasz studiowaç w Por tugalii
i zaÊwiadczeniem o wysokoÊci przyznanego stypendium.
✔ O stypendium mo˝esz si´ ubiegaç w Ministerstwie Edukacji w Por tugalii
( www.fae.pt, e-mail: bolsas@fae.pt). Patrz te˝ w internecie na stronach:
www.gulbenkian.pt (informacja o stypendiach dost´pnych dla studentów
z zagranicy) i www.instituto-camoes.pt (stypendia Instytutu Camoes).
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S∏owacja
SZKO¸A DLA CIEBIE

L INKI

Nauka przebiega etapami: 3 – 4 lata
zajmujà studia licencjackie, kolejny rok lub
dwa – magisterskie. Czekajà na ciebie
uczelnie akademickie (medyczne, ekonomiczne, uniwersytety, politechniki) i zawodowe (konserwatoria, szko∏y piel´gniarskie,
szko∏y sztuki u˝ytkowej).
REKRUTACJA

www.minv.sk
Ministerstwo Spraw
Wewn´trznych
www.saia.sk/eng/article.aspx
?id=640
Przewodnik dla studentów
www.instytutslowacki.pl
Instytut S∏owacki
http://www.saia.sk/
S∏owacka agencja informacji
akademickiej, lista uczelni

Musisz mieç Êwiadectwo ukoƒczenia szko∏y Êredniej oraz zdaç egzaminy.

U WA G A !
✔ W ym ag an
a je st
zn aj om oÊ ç s∏
ow ac ki eg o.
M o˝ es z wz ià
ud zia ∏ w ro cz
ç
ny m ku rs ie na
uk i te go
j´ zy ka – pa trz
: www.ujop.
sk.
✔ St ud en ci
m us zà m ie ç
po zw ol en ie
po by t. W ys tà
na
pi ç o ni e m o˝
na na s∏ ow ac
ko m is ar ia ci e
ki m
po lic ji.
✔ Of er ty st yp
en di ów

i gr an tó w sp
www.foreig
ra wd ê na :
n.gov.sk,
www.educa
tion.gov.sk
,
www.men.w
aw.pl,
www.ceepu
s.org/ceep
us.

DROGIE/TANIE STUDIOWANIE

Czesne wynosi od 2000 do 5500
euro za rok. Cena pokoju w akademiku to ok. 15 – 40 euro miesi´cznie. Wynaj´cie mieszkania – od 200 euro.

PRACA DLA STUDENTA

Nie ma ograniczeƒ. Ofert szukaj na:
www.europa.sk, www.eujobs.sk.

S∏owenia
SZKO¸A DLA CIEBIE

Szko∏y wy˝sze sà dwustopniowe.
Pierwszy etap koƒczy si´ zdobyciem dyplomu (wykszta∏cenie wy˝sze zawodowe),
drugi to studia podyplomowe (dzielà si´
na magisterskie i doktoranckie).
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euro za rok. Pokój w akademiku kosztuje
od 50 euro, w hostelu – od 113 euro.

L INKI
www.ess.gov.si

PRACA DLA STUDENTA

Nie ma okresów przejÊciowych.

Biuro Zatrudnienia
www.uni-lj.si
Uniwersytet w Lubljanie
www.uni-mb.si
Uniwersytet w Mariborze
www.mss.edus.si

REKRUTACJA

Potrzebne ci b´dzie przet∏umaczone
Êwiadectwo maturalne. Ka˝da uczelnia ma
swoje wymagania wzgl´dem kandydatów.
DROGIE/TANIE STUDIOWANIE

Op∏aty za studia sà zró˝nicowane –
w zale˝noÊci od kierunku, uczelni, trybu
studiowania i wynoszà od 1300 do 3000

Ministerstwo Edukacji i Sportu

U WA G A !
✔ J´zy
k ie m w
y k ∏a d o w
S tu d e n c
y m je s t
i, b io rà c
s ∏o w e ƒ s
y u d z ia
k i.
w b e z p ∏a
∏ w wym
tn y m k u
ia n a c h ,
rs ie te g
mogà u
✔ Po d a
o j´ z y k a
c z e s tn ic
n ie o p o
.
zyç
b y t z ∏ó ˝
✔ Z a jr z
w
k o n s u la
y j ta k ˝ e
c
ie Re p u
n a s tr o n
ta m in fo
b li k i S ∏o
´ : www
rm a c je
w e n ii .
.oead.a
o s tu d e
o b e jm u
c.at – z
n c k ic h
jà c y c h
n a jd z ie s
p ro g ra m
S ∏o w e n
z
ach wy
i´ .
m ia n y,
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Szwecja
SZKO¸A DLA CIEBIE

L INKI
www.swedish-embassy.pl
Strona szwedzkiej
ambasady w Polsce
www.hsv.se/english/stude
nts/adresses.html
Lista szwedzkich uczelni

Chcesz studiowaç w Szwecji? Masz
do dyspozycji 13 uniwersytetów, 7 kolegiów
sztuki, 16 kolegiów uniwersyteckich
i 12 szkó∏ prywatnych. Na specjalnej
stronie dla obcokrajowców znajduje si´
wykaz szwedzkich uczelni wy˝szych –
www.studyinsweden.se. W Szwecji wiele
mo˝na za∏atwiç przez internet – jeÊli wi´c,
korzystajàc z portalu dla obcokrajowców,
wyÊlesz maila do Biura ds. Studentów z Zagranicy, mo˝esz zawsze liczyç na fachowà
pomoc i porad´.
W Szwecji studiuje si´ w systemie punktów
kredytowych. Przedmioty dzieli si´ na poziomy – student sam decyduje, w jakim
stopniu chce zg∏´biç danà dziedzin´.

REKRUTACJA

Musisz mieç Êwiadectwo maturalne.
Na wi´kszoÊç kierunków nie ma egzaminów
wst´pnych – odbywajà si´ jedynie konkursy
Êwiadectw. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane sà dwa razy w roku: do 15 kwietnia
i do 15 paêdziernika. Warto odwiedziç witryny internetowe uczelni – ka˝da ma bowiem
troch´ inne wymagania.
DROGIE/TANIE STUDIOWANIE

Studia sà bezp∏atne, ale trzeba op∏acaç obowiàzkowe sk∏adki na zwiàzki studenckie, p∏aciç za odbywajàce si´ dwukrotnie w roku testy zdolnoÊci i za materia∏y.
W sumie – ok. 100 euro miesi´cznie.
Najtaniej mieszka si´ w akademikach (ok. 90
euro). Wynaj´cie pokoju na mieÊcie kosztuje
od 210 euro miesi´cznie.

PRACA DLA STUDENTA

Mo˝na pracowaç bez zezwolenia.
Uczelnie nie poÊredniczà w za∏atwianiu
pracy, trzeba szukaç ofert na w∏asnà r´k´.
Wyjàtek stanowi uczelnia w Uppsali, która
pomaga w znalezieniu zatrudnienia studentom, którzy przyjechali w ramach wymiany SOCRATES – ERASMUS.
Odkàd Polska wesz∏a do UE, studenci
z naszego kraju sà w Szwecji doÊç ch´tnie
zatrudniani. Ofert pracy szukaj na:
www.stepstone.se, www.spur.se,
www.jobfinder.se.

U WAGA !
✔ W Szwecji angielski jest bardzo popularny, mo˝esz
wi´c studiowaç w tym j´zyku (musisz poÊwiadczyç
cer tyfikatem jego bieg∏à znajomoÊç). Masz do wyboru
jeden z 200 kierunków po angielsku. Na wielu
uczelniach organizowane sà równierz bezp∏atne
kursy szwedzkiego dla cudzoziemców. Czasem
sà one obowiàzkowe.
✔ Przed wyjazdem postaraj si´ o kar t´ pobytu.
Wniosek z∏ó˝ przez internet, na stronie:
www.migrationsverket.se.
✔ Stypendium w Szwecji doÊç trudno dostaç.
Mo˝esz jednak staraç si´ o dofinansowanie z Instytutu
Szwedzkiego ( www.si.se).
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Szwajcaria
REKRUTACJA

L INKI
www.crus.ch/docs/i
ud/Studying_05.pdf
Studiowanie w Szwajcarii–
– dokument 2005
www.bbw.admin.ch
System szkolnictwa
wy˝szego,spis uczelni
www.switch.ch/edu/
educ_orgs.html
Lista uczelni, linki uczelni
www.bfm.admin.ch/Biuro do spraw imigrantów
www.sbf.admin.ch/htm
/bildung/stipendien/sti
pendien-ch-e.html
Stypendia i granty
www.swissemigration.ch
/elias/en/index.html
Serwis informacyjny
dla kandydatów na studia
w Szwajcarii

SZKO¸A DLA CIEBIE

W Szwajcarii mo˝na zg∏´biaç tajniki
wiedzy na uniwersytetach i w instytutach
technologii. Warto wiedzieç, ˝e uczelnie
dzielà si´ ze wzgl´du na j´zyk wyk∏adowy.
W Lucernie, Bernie, Zurychu, Bazylei dzia∏ajà szko∏y niemieckoj´zyczne, w Lozannie
i Genewie – francuskoj´zyczne. Uczelnia
we Fryburgu jest dwuj´zyczna. Sà te˝ szko∏y, w których mówi si´ po w∏osku.
Nauka przebiega etapami: stopnie akademickie sà analogiczne do naszego tytu∏u licencjata (po 3 latach nauki) i magistra (po
kolejnych 2 latach na uczelni).

Warunkiem rozpocz´cia studiów jest
przedstawienie Êwiadectwa ukoƒczenia
szko∏y Êredniej w Polsce, równowa˝nego
do tego, przyznawanego w Szwajcarii.
Szczegó∏owe wymagania uczelni mogà si´
ró˝niç, dlatego dobrze jest odwiedziç strony internetowe szkó∏.
DROGIE/TANIE STUDIOWANIE

Musisz op∏aciç wpisowe i czesne
– w sumie koszty nauki mogà wynosiç od
700 do 5 tys. euro rocznie. Miejsc w akademikach nie jest du˝o, nale˝y si´ wi´c przygotowaç finansowo na wynajmowanie mieszkania – od 260 euro miesi´cznie.
Patrz te˝:
www.unige.ch/dase/bulog/LoginLogement
Particulier.html.

U WAGA !
PRACA DLA STUDENTA

Mo˝esz pracowaç w ciàgu roku
szkolnego, ale tylko w wymiarze 15 godzin
tygodniowo i tylko wtedy, gdy praca nie
koliduje z zaj´ciami. W czasie wakacji nie
masz ograniczeƒ. W Szwajcarii dzia∏ajà
biura, które s∏u˝à studentom pomocà
w znalezieniu pracy (szkolenia, porady,
wyszukiwanie ofert).
Patrz: www.geneve.ch/ocp/. Pytaj
te˝ o biura pracy na uczelniach.
Wi´cej informacji: www.jobpilot.ch,
www.monster.ch, www.jobwinner.ch.

✔ Musisz p∏ynnie porozumiewaç si´ w tym j´zyku,
w którym na wybranej uczelni prowadzone sà wyk∏ady.
Informacji szukaj na: www.crus.ch/mehrspr/enic/kza.
✔ Ambasada szwajcarska wystawi ci wiz´, która b´dzie
podstawà do wydania pozwolenia na pobyt ju˝ po
przyjeêdzie do Szwajcarii. Potrzebny ci b´dzie tak˝e
paszpor t i zaÊwiadczenie o przyj´ciu na uczelni´.
✔ Uwaga! Musisz na w∏asnà r´k´ wykupiç ubezpieczenie
zdrowotne i wypadkowe, Szwajcaria nie honoruje
formularzy E 111 i Europejskiej Kar ty Ubezpieczeƒ.
✔ Chcesz otrzymaç stypendium? Zajrzyj na:

www.bbw.admin.ch/html/pages/bildung/stipendie
n/eskas-e.html. Byç mo˝e pomocne oka˝à si´ te˝
strony: www.humanresources.web.cern.ch
lub http://ert.cern.ch.
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W´gry
REKRUTACJA

SZKO¸A DLA CIEBIE

L INKI
www.om.hu/education
W´gierskie Ministerstwo
Edukacji
www.tpf.iif.hu
Informacje o studiowaniu
i ˝yciu na W´grzech
www.scholarship.hu/english/
index.html
W´gierska Rada Stypendialna
www.mab.hu/english
W´gierska Rada Akredytacyjna
www.campushungary.hu
Campus Hungary

Na W´grzech dzia∏ajà uczelnie paƒstwowe i niepubliczne. Wyje˝d˝ajàc na studia do „kraju bratanków” mo˝esz wybraç
uniwersytet (nauka w systemie dwustopniowym trwa od 4 do 6 lat, po jej zakoƒczeniu
otrzymujesz tytu∏ oklevel , odpowiednik polskiego tytu∏u magistra) lub wy˝szà szko∏´,
oferujàcà specjalistyczne kursy zawodowe
(nauka trwa 3 – 4 lata). Ukoƒczenie takiego
kursu nie daje tytu∏u akademickiego, a jedynie dyplom zawodowy.
List´ uczelni w´gierskich znajdziesz w
internecie na stronie: www.om.hu.

Aby studiowaç na W´grzech, musisz
przedstawiç Êwiadectwo ukoƒczenia szko∏y
Êredniej i zdaç egzamin wst´pny. Dok∏adne
zasady egzaminów ustalajà uczelnie. Dokumenty sk∏ada si´ dwa razy w roku: do 31
maja i do 30 listopada.
DROGIE/TANIE STUDIOWANIE

Studia dzienne na uczelniach
paƒstwowych sà bezp∏atne. Podobnie jak w
Polsce, za studia zaoczne i tylko niektóre
kierunki trzeba p∏aciç. Studenci muszà te˝
sami zapewniç sobie materia∏y i ksià˝ki.
Najtaniej mieszka si´ w akademikach, ale
wÊród studentów popularne jest tak˝e wynajmowanie mieszkaƒ. Ceny wynajmu wahajà si´ od 80 do 200 euro miesi´cznie.

U WAGA !
PRACA DLA STUDENTA

Na W´grzech mo˝esz pracowaç
bez ograniczeƒ. Wi´cej informacji
na ten temat znajdziesz na stronach
w´gierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.mfa.gov.hu/kum/en/bal/.

✔ Egzaminy wst´pne sà po w´giersku (jest to
jednoczeÊnie j´zyk wyk∏adowy). Nie znasz w´gierskiego?
Zapisz si´ na roczny kurs nauki, zakoƒczony
organizowanym przez uczelnie wy˝sze egzaminem.
Niektóre uczelnie prowadzà studia po angielsku: list´
kierunków znajdziesz na: www.studyinhungary.hu.
✔ JeÊli zostajesz na W´grzech d∏u˝ej ni˝ 90 dni, musisz
mieç pozwolenie na pobyt. Cz´sto mo˝esz za∏atwiç je
przez uczelniane biur ds. studentów mi´dzynarodowych.
Uwaga! Trwa to ok. 2 miesi´cy.
✔ Jest du˝o mo˝liwoÊci uzyskania stypendium,
sprawdê na stronach wybranej uczelni.
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Wielka Brytania
SZKO¸A DLA CIEBIE

L INKI
www.educationuk.org
Wszystko o wymaganych
kwalifikacjach j´zykowych
i dost´pnych kursach
www.ucas.ac.uk
Informacje o sk∏adaniu
dokumentów, dost´pnych
kierunkach, terminach etc.
www.ucas.com
Lista uczelni brytyjskich
www.studentuk.com
Ceny studiów, informacje
o campusach i pomocy
finansowej

W Wielkiej Brytanii czekajà na ciebie oÊrodki akademickie
oraz kolegia i inne szko∏y wy˝sze zawodowe. Aby osiàgnàç
Bachelor’s degree (BA – Bachelor of Arts , dyplom nauk humanistycznych lub BSc – Bachelor of Science , dyplom nauk Êcis∏ych),
porównywalny do polskiego licencjatu, trzeba studiowaç 3 lata
– a czasami jeszcze zaliczyç rok
praktyk. Po kolejnych dwóch
REKRUTACJA
latach nauki otrzymuje si´ tytu∏
Na wi´kszoÊç uczelni mo˝na sk∏adaç dokumagistra. W Szkocji szko∏y sà
menty przez UCAS (Universities and College Admission
cz´sto jednostopniowe, bywajà
Service ) – www.ucas.com. Biuro to zajmuje si´
tam te˝ kierunki, na których natechnicznà obs∏ugà studentów i kandydatów. Foruka trwa jedynie 4 lata.
mularz zg∏oszeniowy mo˝na Êciàgnàç z internetu,
a tak˝e otrzymaç w placówkach British Council
i w bibliotekach brytyjskich.
O przyj´ciu do szko∏y decydujà oceny na Êwiadectwie maturalnym i wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
Warto poszperaç po internecie, by znaleêç szcze-

DROGIE/TANIE STUDIOWANIE

Teoretycznie obowiàzuje nas czesne w tej samej wysokoÊci, co studentów brytyjskich (ok. 1150 funtów rocznie). Jednak
studenci pochodzàcy z „niezamo˝nych” rodzin (dochód do 183
tys. z∏ rocznie) mogà liczyç na dofinansowanie od rzàdu brytyjskiego – szczegó∏y znajdziesz w internecie na stronach:
www.dfes.gov.uk/studentsupport/eustudents/index.shtml,
www.dfes.gov.uk/studentsupport/formsandguides/index.shtml.
Natomiast w Szkocji studiowanie jest
w ogóle bezp∏atne.
gó∏owe wskazówki, dotyczàce aplikowania na kon- Pokój jednoosobowy w akademiku to wykretne uczelnie. Bywa jednak, ˝e szko∏a ma nieco datek rz´du 250 – 300 funtów. Mo˝esz te˝
wi´ksze wymagania wzgl´dem kandydatów – dla- wynajàç pokój u rodziny – zap∏acisz za to
tego zasady rekrutacji na wybrany uniwersytet do- od 50 do 80 funtów. Mo˝esz te˝ poszukaç
brze jest wczeÊniej sprawdziç. Wi´kszoÊç szkó∏ samodzielnego mieszkania. Oferty lokali
wymaga za∏atwienia formalnoÊci do 15 stycznia, do wynaj´cia znajdziesz na:
a wi´c ponad 7 miesi´cy przed poczàtkiem roku www.acommodationforstudents.com,
akademickiego. Jednak renomowane placówki http://uk.easyroomate.com. ➲
(Oxford, Cambridge) oczekujà aplikacji nawet na
rok przed rozpocz´ciem nauki.
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L INKI
www.studiabrytyjskie.com
www.britishstudyservices.
com
O studiowaniu w Wielkiej
Brytanii
www.britishcouncil.pl
www.cambridgeelf.org/support/dloads/
www.ielts.org
Strony o egzaminach
j´zykowych
www.tfl.gov.uk/tfl/farestickets/2005/photocards/1
8.shtml
www.nationalexpress.com
Zni˝ki na komunikacj´
dla studentów

PRACA DLA STUDENTA

Polacy mogà pracowaç
w Zjednoczonym Królestwie bez
ograniczeƒ, ale uczelniane biura
zatrudnienia poÊredniczàce mi´dzy studentami a pracodawcami
zalecajà, by uczàcy si´ nie podejmowali pracy powy˝ej 20 godzin
tygodniowo. Generalnie o oferty

zatrudnienia nie jest trudno, w zasadzie bez problemów znajdziesz
coÊ dla siebie, nie wychodzàc nawet z budynku szko∏y. Pami´taj
jednak, ˝e – jeÊli zatrudniasz si´
w Wielkiej Brytanii na okres d∏u˝szy od jednego miesiàca – musisz
wczeÊniej zarejestrowaç si´ w Home Office (biuro, zajmujàce si´ migracjà zarobkowà).

U WAGA !
✔ Od kandydatów wymaga si´ bieg∏ej znajomoÊci angielskiego, poÊwiadczonej
cer tyfikatem (CAE, CPE, IELTS, TOEFL). Czasami rekomenduje si´ studentom
uczestniczenie w przygotowawczych kursach j´zykowych. JeÊli nie czujesz si´ zbyt
pewnie ze swoim angielskim, skorzystaj z proponowanego przez niektóre uczelnie roku
zerowego. Wi´cej informacji o wymaganiach dotyczàcych znajomoÊci j´zyka
znajdziesz na: www.britishcouncil.pl, www.cambridgeelf.org/support/dloads/, www.ielts.org.
✔ Nie potrzebujesz pozwolenia na pobyt.
✔ W Wielkiej Brytanii nie jest ∏atwo uzyskaç stypendium. JeÊli wi´c potrzebujesz
dofinansowania, lepiej rozejrzyj si´ za nim jeszcze w Polsce. Poszukaj
sponsora – w British Council w Krakowie lub Warszawie dostaniesz
spis organizacji, które mogà zgodziç si´ op∏acaç ci cz´Êç czesnego
(tzw. Grants Register). Inne informacje o stypendiach znajdziesz na:
www.wellcome.ac.uk/eng/1biosfgint.html, www.britishcouncil.pl,
www.scholarship-search.org.uk. W Szkocji wyp∏acaniem stypendiów
zajmuje si´ SAAS (Student Awards Agency for Scotland).
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W∏ochy

L INKI
www.miur.it
Strona w∏oskiego
Ministerstwa Edukacji
www.uniroma1.it
Strona Universit_ degli
Studi di Roma
www.luiss.it
Strona Libera7 Università
Internazionale degli Studi
Sociali
www.unistrasi.it
Strona Uniwersytetu w Sienie
www.unipg.it
Strona Uniwersytetu w Perugii
www.iic.it
W∏oski Instytut Kultury

REKRUTACJA
SZKO¸A DLA CIEBIE

Decydujàc si´ na studia w tym kraju,
mo˝esz staraç si´ o przyj´cie na uniwersytety (w tym specjalne dla cudzoziemców:
Perugia i Siena), politechniki i instytuty. Czekajà tak˝e na ciebie wy˝sze szko∏y zawodowe, studia techniczne (maksimum 4 semestry), muzyczne i artystyczne. Po 3 latach
nauki na uniwersytecie otrzymasz tytu∏
laurea (licencjata), po kolejnych dwóch
– laurea specialistica (magistra). Studiowaç
mo˝na w dwóch systemach: frequentate
(trzeba regularnie ucz´szczaç na zaj´cia)
i non frequentate (do egzaminów uczysz si´
samodzielnie).

Warunkiem przyj´cia na w∏oskie
uczelnie jest dokument potwierdzajàcy ukoƒczenie szko∏y Êredniej, ale na niektórych, zw∏aszcza obleganych kierunkach,
obowiàzujà egzaminy. Dok∏adnych informacji szukaj na witrynach uczelni, a przed wys∏aniem aplikacji zajrzyj na: www.iic.pl
– znajdziesz tam informacje o procedurze
uznawania dokumentów na studia.
DROGIE/TANIE STUDIOWANIE

Czesne we W∏oszech dopasowywane jest do indywidualnych mo˝liwoÊci studenta i wyliczane na podstawie dochodu jego rodziny. Na Uniwersytecie
w Neapolu najni˝sza op∏ata semestralna to
428 euro.

Niestety, wi´kszoÊç uczelni nie ma akademików. Wynajmowanie prywatnego
lokum jest drogie: od 300 euro (pokój,
prowincja) do nawet 1000 euro (ma∏e
mieszkanie, Rzym).
PRACA DLA STUDENTA

We W∏oszech studenci mogà pracowaç bez ograniczeƒ, z regu∏y jednak
podejmujà prac´ jedynie na pó∏ etatu lub
w weekendy. Niektóre uniwersytety, w ramach odpracowywania czesnego, oferujà swoim studentom prac´ part-time.

U WAGA !
✔ Konieczna jest znajomoÊç j´zyka w∏oskiego,
udokumentowana cer tyfikatem CILS.
Kursy w∏oskiego dla obcokrajowców oferujà
te˝ uczelnie w Perugii i Sienie.
✔ Musisz otrzymaç na komisariacie policji
zgod´ na pobyt – zostanie ona wydana
na podstawie zaÊwiadczenia o przyj´ciu na studia.
✔ Mo˝esz ubiegaç si´ na miejscu o stypendium
socjalne (jeÊli masz niskie dochody
i dobrze si´ uczysz).
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o Eurodesku

Eurodesk to europejska sieç
informacyjna dla m∏odzie˝y
i osób pracujàcych z m∏odzie˝à
– pedagogów, pracowników
instytucji i organizacji
m∏odzie˝owych.
Funkcjonuje w 29 paƒstwach.

JeÊli:
potrzebna ci wiedza na temat jednego
z krajów europejskich
poszukujesz informacji o szkoleniach
i mo˝liwoÊciach zdobywania funduszy
w Polsce i w Europie
chcesz nawiàzaç kontakt z rówieÊnikami
lub organizacjami z zagranicy
szukasz par tnerów do projektu
organizujesz seminarium, szkolenie
lub konferencj´ i chcia∏byÊ zaprosiç
na nie m∏odzie˝ z zagranicy
potrzebujesz pomocy w innej sprawie
zwiàzanej z edukacjà, Europà
lub dzia∏alnoÊcià m∏odzie˝owà

skontaktuj si´ z nami.

