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Program

W 2008 roku Federalne Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec uruchomiło 

inicjatywę szkół partnerskich „Schools: Partners for the 

Future” (PASCH) w celu intensyfikacji współpracy ze 

szkołami za granicą i ustanowienia języka niemieckiego 

jako języka obcego jako integralnej części programy 

nauczania w poszczególnych krajach. Istotną część 

inicjatywy PASCH stanowi „Inicjatywa wsparcia dla 

niemieckich szkół za granicą i szkół partnerskich” (BIDS), 

którą organizuje Niemiecka Centrala Wymiany 

Akademickiej (DAAD).

Projekt BIDS zacieśnia współpracę uczelni z niemieckimi 

szkołami za granicą i językowymi szkołami dyplomowymi. 

Między innymi DAAD wspiera również nasz projekt BIDS 

w sieci uniwersyteckiej.

W tym zakresie Europejski Uniwersytet Viadrina 

współpracuje w szczególności z zagranicznymi szkołami i 

językowymi szkołami dyplomowymi w Armenii, Bułgarii, 

Polsce, Rosji, Ukrainie i Uzbekistanie.

Brandenburski Uniwersytet Techniczny (BTU) ściślej 

współpracuje ze szkołami PASCH w Bułgarii, Polsce, 

Rumunii, Słowacji, Czechach i Turcji.

Dlaczego BIDS jest dla ciebie 

interesujący?

✓ Jeszcze nie wiesz,

… GDZIE chcesz rozpocząć studia?

… CO chcesz studiować?

Wspieramy Cię w orientacji i zachęcamy do podjęcia

decyzji o studiowaniu w Brandenburgii!

✓ Potrzebujesz wsparcia, aby rozpocząć studia??

Jesteśmy po Twojej stronie z naszymi usługami

doradczymi i wsparcia!

✓ Potrzebujesz wsparcia finansowego??

Złóż wniosek o stypendium motywacyjne!
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Uniwersytety

Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt nad Odrą, na 

pograniczu polsko-niemieckim oferuje swoim 6500 studentom 

interdyscyplinarny zakres w dziedzinie kulturoznawstwa, 

ekonomii i prawa. 

Małe kursy w nowoczesnych obiektach w znacznym stopniu 

przyczyniają się do sukcesu kursu. Międzynarodowa 

orientacja uczelni z bogatą ofertą kursów obcojęzycznych i 

możliwością uzyskania dwu- i trzynarodowych stopni 

naukowych przyciąga co roku do Odry wielu studentów z 

Niemiec i zagranicy.

BIDS Stypendium motywacyjne

Studiowanie w Brandenburgii jest tego warte. Aby ułatwić 

absolwentom PASCH rozpoczęcie studiów na naszych 

uczelniach, pragniemy wesprzeć ich na starcie studiów.

W tym celu BTU i Viadrina przyznają stypendia wyróżniającym 

się i zaangażowanym absolwentom zagranicznych szkół 

PASCH.

Szybka informacja o stypendium motywacyjnym :

• Kwota dofinansowania: 400 EURO miesięcznie

• Czas trwania stypendiów: I semestr, z możliwością 

przedłużenia

• Wszystko o aplikacji można znaleźć na stronach 

internetowych BTU i Viadrina

Stypendium jest finansowany ze środków Niemieckiej Centrali 

Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz środków Federalnego 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Doradztwo & Wsparcie

Aby udzielić wyczerpujących informacji o Uniwersytecie 

Europejskim Viadrina i BTU Cottbus-Senftenberg, jeździmy do 

szkół i prezentujemy nasze uczelnie.

Ponadto jesteśmy reprezentowani na różnych targach 

edukacyjnych, na których możesz spotkać się z nami 

osobiście i zadać indywidualne pytania dotyczące studiowania 

na BTU i Viadrinie. W każdej chwili chętnie przyjmiemy również 

klasy szkolne lub prześlemy szkołom materiały informacyjne.

Uczniom niemieckich szkół zagranicznych i językowych szkół 

dyplomowych pomagamy we wszystkich pytaniach 

dotyczących kursów, aplikacji, stypendiów itp. oraz 

zapewniamy intensywne wsparcie studentom zagranicznym 

podczas studiów..

Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbus-

Senftenberg jest nowoczesną uczelnią techniczną o 

międzynarodowym zasięgu, która oprócz bogatej oferty kursów 

oferuje mnóstwo miejsca na własne pomysły!

Kursy oferowane przez BTU obejmują nauki przyrodnicze i 

inżynierskie, a także ekonomię, kulturoznawstwo i nauki o 

zdrowiu. Dzięki najnowocześniejszemu wyposażeniu 

technicznemu i doskonałemu wsparciu gwarantujemy studia 

zorientowane na przyszłość. 

Nasi międzynarodowi studenci korzystają z różnorodnych 

programów przygotowawczych, możliwości nauki języków i 

wielu zajęć rekreacyjnych.
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BIDS Próbne studium

Nie tylko odwiedzamy nasze szkoły partnerskie i 

prezentujemy tam nasze uczelnie, ale raz w roku 

zapraszamy studentów do Cottbus i Frankfurtu nad Odrą, 

aby mogli osobiście obejrzeć BTU i Viadrinę.

Od 2008 roku corocznie gościmy uczniów ostatnich klas 

szkół PASCH. Podczas zróżnicowanego tygodnia 

wprowadzającego przyszli maturzyści mają okazję 

osobiście doświadczyć codziennego życia na naszej 

uczelni i zapoznać się na miejscu z różnorodną ofertą 

kursów oferowanych przez BTU i Viadrina.

Oferujemy studentom możliwość…

• …odkryć kampus uniwersytecki oraz miasta Cottbus i 

Senftenberg, Frankfurt nad Odrą i Słubice oraz okolice;

• ... zapoznać się z naszą bogatą ofertą kursów;

• … uczęszczać na kursy akademickie;

• … spotkać się ze studentami;

• … spotkać się ze studentami z całego świata podczas 

Międzynarodowego Dnia Viadriny;

• … wziąć udział w warsztatach międzykulturowych i 

warsztatach pisarskich;

• … zjeździćna wycieczki po okolicy, zwłaszcza do 

Berlina..

Na naszej stronie internetowej można znaleźć raporty z 

doświadczeń i dalsze informacje, zwłaszcza dotyczące 

aplikacji– Viadrina / BTU.
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