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Jaki rodzaj matury uprawnia mnie 
do podjȩcia studiów na Viadrinie?

Jeżeli ukończyłaś/eś liceum ogólnokształcące lub 
szkołę baletową, to możesz się ubiegać o studiowanie 
na wszystkich kierunkach Viadriny. 

Jeżeli ukończyłaś/eś liceum techniczne, liceum zawo-
dowe lub technikum, to możesz się ubiegać o studia 
na tych kierunkach, które są zgodne z kierunkiem 
ukończonej przez Ciebie szkoły średniej. 

Jeżeli ukończyłaś/eś średnie studium zawodowe, to 
możesz się ubiegać o studia na tych kierunkach, które 
są zgodne z kierunkiem ukończonej przez Ciebie szkoły 
średniej oraz musisz ukończyć wcześniej dwuletnie 
studium w Polsce, również zgodne z wybranym 
kierunkiem.

Gdzie otrzymam ogólne informacje 
odnośnie Uniwersytetu Europejskiego 
Viadrina oraz oferty studiów?

Informacje ogólne oraz dotyczące oferty, 
przebiegu oraz warunków studiów znajdziesz:
- na naszej ogólnej stronie internetowej 
 www.europa-uni.de
- na stronach wydziału ekonomii 
 www.wiwi.euv-frankfurt-o.de
- na stronach wydziału kulturoznawstwa 
 www.kuwi.euv-frankfurt-o.de
- na stronach wydziału prawa 
 www.rewi.euv-frankfurt-o.de
- w naszym Biurze Międzynarodowym, u koordynatorki 
 polskich studentów, Agnieszki Schmid 
 aschmid@euv-frankfurt-o.de, tel.0049 335 5534 4306
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Czy musza̧ zdawać egzamin 
wstȩpny na Viadrinȩ?

Nie.
Ile kosztuja̧ studia na Viadrinie?

Uczelnia nie pobiera czesnego. Raz na semestr nalezy
jednak wniesc opłate semestralna typowa dla całych 
Niemiec.

Na Viadrinie wynosi ona obecnie ok. 240 EUR i zawiera
m.in. koszt biletu na wszystkie srodki komunikacji 
miejskiej we Frankfurcie, Berlinie oraz landzie 
Brandenburg. Viadrina oferuje poza tym stypendia 
startowe.

Szczegóły na www.europa-uni.de/pl/internationales/
interessenten/finanz/index.html
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Jakie dokumenty muszȩ z oz·yć, 
by zostać przyjȩtym na studia na 
Viadrinie?

-  odpis lub kopia potwierdzona swiadectwa 
 maturalnego wraz z tłumaczeniem na j.niemiecki
-  odpis lub kopia potwierdzona swiadectwa 
 ukonczenia szkoły sredniej wraz z tłumaczeniem 
 na j.niemiecki
-  udokumentowana znajomosc jezyka niemieckiego 
 lub angielskiego w przypadku studiów 
 anglojezycznych
-  kopie dowodu osobistego lub paszportu 
 (strony z nazwiskiem, imieniem, data i miejscem 
 urodzenia, jak równiez z narodowoscia)
-  kolorowe zdjecie (jak do dowodu osobistego)
 W przypadku ubiegania sie o studia uzupełniajace
  dodatkowo
-  odpis swiadectwa ukonczenia szkoły wyzszej
 W przypadku, gdy chcesz rozpoczac studia na 
 wyzszym semestrze dodatkowo
-  zaswiadczenie odpowiedniego wydziału Viadriny
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Gdzie otrzymam wniosek o 
przyjȩcie na studia na Viadrinie?

Informacje na temat przebiegu rekrutacji znajdują się 
na naszej stronie internetowej i na stronie interneto-
wej uni-assist.
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Jakich terminów muszȩ przestrzegać?

Jeżeli chcesz rozpocząć studia w semestrze zimowym, 
to musisz wszystkie wymagane dokumenty dostarczyć 
do dnia 15 lipca. W tym dniu muszą być one już na 
miejscu. W semetrze zimowym możesz rozpocząć 
studia na wszystkich kierunkach. Jeżeli chcesz 
rozpocząć studia w semestrze letnim, to wymagane 
dokumenty musisz dostarczyć do dnia 15 stycznia. 
W semestrze letnim możesz jednak rozpocząć studia 
jedynie na wydziale kulturoznawstwa.

Pamietaj:
-  powyzsze terminy, to terminy ostateczne. 
 Dokumenty dostarczone po tych terminach nie beda 
 rozpatrywane. Data stempla pocztowego jest bez 
 znaczenia, a dokumenty musza fizycznie znajdowac 
 sie w wymaganym miejscu.
-  wnioski niekompletne moga byc uzupełnione tylko
 wtedy, kiedy jest na to jeszcze czas.
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Gdzie muszȩ dostarczyć moje 
dokumenty o przyjȩcie na studia na 
Viadrinȩ?

Zadanie sprawdzania dokumentów studentów 
zagranicznych starających o studia licencjackie na 
Viadrinie powierzyliśmy organizacji UNI-ASSIST e. v. 
Dlatego też komplet dokumentów, zarówno w formie 
papierowej jak i elektronicznej, należy wysłać na adres:

Europa-Universität Viadrina, c/o UNI-ASSIST e. V.
D-11507 Berlin

Do dokumentów należy dołączyć dowód wpłaty opłaty 
manipulacyjnej. Dane na temat przelewu znajdują się 
na stronie internetowej UNI-ASSIST www.uni-assist.de 
w zakładce Bankverbindung.

Na stronie uni-assist znajdują się również wskazówki 
odnośnie rekrutacji (Schritt für Schritt bewerben).
Rekrutację na studia magisterskie (masterskie) 
prowadzi Viadrina:

Europa-Universität Viadrina
Abteilung für Internationale Angelegenheiten
Agnieszka Schmid
Große Scharrnstraße 59, 15230 Frankfurt (Oder).
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Gdzie mogȩ przet umaczyć 
kopie moich dokumentów na jȩzyk 
niemiecki?

Musisz się zwrócić z tym do tłumacza przysięgłego. 
Pamiętaj, że nawet jeżeli świetnie znasz język 
niemiecki, nie jesteś uprawniony do samodzielnego 
tłumaczenia dokumentów.

Gdzie mogȩ poświadczyć kopie 
moich dokumentów? 

Mozna to zrobic w kazdej instytucji posiadajacej 
do tego uprawnienia, np. w:

- ambasadzie lub konsulacie Niemiec w Polsce
- w polskiej szkole
- na polskim uniwersytecie
- u notariusza

Viadrina nie poswiadcza kopii.
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W jaki sposób przelicza siȩ średnia̧ 
ocen z polskiego systemu na system 
niemiecki?

W celu przeliczenia sredniej ocen z zagranicznych 
systemów na system niemiecki uzywa sie na całym 
terenie Niemiec odpowiedniego algorytmu.

Jakie kryteria decyduja̧ o przyjȩciu 
na studia?

Na czesci kierunków studiów na Viadrinie obowiazuje 
tzw. numerus clausus, tzn. oferowana jest jedynie 
ograniczona ilosc miejsc. I o przyjecie na te kierunki 
decyduje przede wszystkim srednia ocen na 
swiadectwie maturalnym. Im lepsza, tym wyzsze jest 
prawdopodobienstwo, ze zostaniesz przyjety.
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W jaki sposób muszȩ 
udokumentować  znajomość 
jȩzyka niemieckiego.

Jezeli chcesz studiowac na Viadrinie, to musisz 
udokumentowac znajomosc jezyka niemieckiego.
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Uznajemy:
-  certyfikat DSD II na poziomie C1 ze wszystkich czesci
-  test DaF (Deutsch als Fremdsprache). Test taki mozesz 
 zdac w wybranych osrodkach w Polsce.
 Szczegóły uzyskasz pod www.testdaf.de. 
 Wymagane minimum na egzaminie to:
 Rozumienie ze słuchu: TDN 4 / Rozumienie tekstu: 
 TDN 4 / Pisanie: TDN 4 / Mówienie: TDN 4
- certyfikat Instytutu Goethego na poziomie C2

Jeżeli nie posiadasz odpowiedniego certyfikatu, a 
zdawałaś/eś j.niemiecki na maturze (obojetnie który 
poziom), to mozesz brac udział w rekrutacji, a po 
dopuszczeniu na studia zdac na Viadrinie test DSH 
(Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang, 
czyli test z jezyka niemieckiego dopuszczajacy do 
ubiegania sie o studia). Zawiadomienie o egzaminie 
DSH otrzymasz wraz z informacja o wyniku rekrutacji. 
Viadrina organizuje też kurs przygotowawczy do 
egzaminu DSH. Szczegóły uzyskasz w Centrum 
Języków Obcych Viadriny (Sprachenzentrum) w 
lektoracie Deutsch.
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W jaki sposób muszȩ 
udokumentować znajomość 
jȩzyka angielskiego?

Jezeli chcesz studiowac International Business 
Administration, to musisz udokumentowac znajomosc 
jezyka angielskiego. 

Aby móc ubiegac sie o przyjecie na ten kierunek nalezy 
miec zdany egzamin Cambridge lub TOEFL (Test of 
English as a Foreign Language) i egzamin ten mozesz 
byc zdany w róznych miejscach i w róznej formie, jako 
tradycyjny test badz jako test komputerowy.

Szczegóły znajdziesz na stronie IBA Jezeli swoja 
znajomosc jezyka angielskiego mozesz 
udokumentowac w inny sposób, to skontaktuj sie 
bezposrednio z przedstawicielami studiów piszac pod: 
iba@europa-uni.de.

Kto decyduje o przyjȩciu 
mnie na studia?

Jeżeli UNI-ASSIST po sprawdzeniu dokumentów 
stwierdzi, że formalnie spełniają one wymagane 
kryteria, to wtedy dokumenty te zostają przekazane 
Viadrinie, gdzie zostają poddane dalszej weryfikacji.
Ostateczna decyzja o przyjęciu na studia zostaje 
podjęta przez Viadrinę.
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Jakie muszȩ mieć ubezpieczenie 
zdrowotne?

Po przyjeciu na studia musisz zaopatrzyc sie w 
Europejska Karte Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), 
która wydaje Narodowy Fundusz Zdrowia. Formularz 
wniosku o wydanie tej karty mozesz pobrac po 
adresem: 
www.nfz.gov.pl/ue/index.php?katnr=5&dzialnr=6&
artnr=1819
Do wniosku nalezy dołaczyc dokument o 
ubezpieczeniu zdrowotnym własnym lub członka 
rodziny (rodzica/opiekuna) oraz zaswiadczenie 
o studiowaniu, wydawane przez uczelnie, 
przetłumaczone przez tłumacza przysiegłego na jezyk 
polski.

Jakie przedmioty muszȩ 
wybrać na maturze, aby móc studio-
wać na Viadrinie?

Aby podjąć studia na kierunku kulturoznawstwo, 
prawo oraz ekonomia, nie musisz zdawać żadnych 
szczególnych przedmiotów na maturze. Liczy się 
oczywiście średnia ocen i dobra znajomość języka 
niemieckiego.
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Impressum 
Europa-Universität Viadrina
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)
Fon: + 49 335 5534-4306
Fax: + 49 335 5534-2852
www.europa-uni.de
facebook.com/ ViadrinaInternational 
Sierpien 2017
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Wiȩcej informacji 
na temat studiów 
na stronie:
study.europa-uni.de


