
Informacje o wymianie
zagranicznej

Za granicę?

Studiujesz na Viadrinie i chcesz spędzić semestr za 
granicą? Chcesz studiować w innym kraju, poznać inną 
kulturę, poprawić znajomość języka bądź się go 
nauczyć? Przyjdź do nas. Razem znajdziemy 
odpowiednią dla Ciebie uczelnię.

Co mogę zyskać?

Pogłębienie wiadomości w swojej specjalizacji
akademicznej, oraz polepszenie znajomości języka 
obcego. Jest to też doskonała okazja do rozwoju 
osobowości i usamodzielnienia się. To wszystko razem 
prowadzi do zwiększenia szans na rynku pracy.
Obce dotychczas miasto może stać się Twoją drugą 
ojczyzną, a poznani ludzie przyjaciółmi na całe życie.

Plan działania…

będzie wymagał od Ciebie trochę zaangażowania, które 
jednak na pewno się opłaci! Aby studiować na 
wymarzonej uczelni, należy zacząć przygotowania
przynajmniej rok wcześniej.

Informacje...

znajdziecie:       

• na stronie internetowej:
www.europa-uni.de/de/internationales

• na facebooku: 
www.facebook.com/ViadrinaInternational

• poprzez kontakt ze studentami, którzy już skorzystali z 
wymiany:    
www.facebook.com/groups/ViadrinaStudentsAbroad/

Konsultacje...

otrzymacie: 

• podczas International Day, każdego roku w listopadzie. 
W holu budynku Gräfin-Dönhoff studenci z wymiany 
przedstawią nasze uczelnie partnerskie, a my 
przedstawimy szczegóły wymiany dla każdego wydziału. 

• w czasie godzin konsultacji (również podczas ferii). Nie 
ma konieczności wcześniejszego umawiania terminu.
Zapraszamy do szczegółowych konsultacji: 

Wydział Kulturoznawstwa i Prawa:
Nicole Klück – Non-EU i uznanie przedmiotów (BA KuWi)
+49 335 5534 2602

Christin Reise – Erasmus+ (EU)
+49 335 5534 2805

AM 209
 outgoing@europa-uni.de

Wydział Nauk Ekonomicznych:
Torsten Glase – Non-EU i uznanie przedmiotów 
+49 335 5534 2595

Aleksandra Klecha – Erasmus+ (EU) 
+49 335 5534 2600

AM 214
 outgoing-wiwi@europa-uni.de

Programy latynoamerykańskie (wszystkie fakultety)
Claudia Casiano-Perez (w zastępstwie Juliana 
Irlenkäusera do 05/2018)

AM 206
+49 335 5534 2863  casiano@europa-uni.de

Aktualne godziny konsultacji: www.europa-
uni.de/pl/internationales/contact
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Przygotowania do wymiany…

należy zacząć już na rok przed planowanym wyjazdem. 
Uwzględnić trzeba następujące sprawy:

• Co chcesz osiągnąć poprzez udział w wymianie? 
Czy twoim celem są konkretne osiągnięcia 
akademickie, czy ważniejsze są kompetencje 
językowe? Jak długo ma potrwać wymiana? 
Dokąd najchętniej chcesz pojechać?

• Prosimy o uwzględnienie specjalizacji naszych uczelni 
partnerskich. Nie zawsze oferowane są wszystkie 
dziedziny.

• Prosimy doinformować się o uczelniach partnerskich 
na naszej stronie internetowej. Przy rekrutacji na 
Uniwersytecie Europejskim Viadrina istnieje możliwość 
wyboru pięciu uczelni partnerskich. Uczelnie te mogą 
znajdować się w różnych krajach.

• Należy przemyśleć sposób finansowania wymiany. 
Przy niektórych stypendiach warunkiem jest złożenie 
aplikacji dużo wcześniej. Wskazówki na ten temat 
znajdują się na naszej stronie internetowej. 

• Należy udokumentować znajomość języka 
wykładowego, który nie zawsze jest tożsamy z językiem 
danego kraju. Można to zrobić poprzez uzyskanie 
odpowiedniego certyfikatu w Centrum Języków Obcych
(Sprachenzentrum), a także poprzez okazanie innych 
dyplomów (TOEFL, DELF itd.). Prosimy zarezerwować 
sobie na to odpowiednią ilość czasu. Testy nie 
odbywają się co tydzień, czasami trzeba też dłużej 
poczekać na ich wyniki. 

• Po uzyskaniu miejsca na wymianę, zapraszamy na 
spotkanie informacyjne i pomagamy w przygotowaniu 
dokumentów potrzebnych do rekrutacji na uczelni 
partnerskiej.

• Sprawy, które są do załatwienia po otrzymaniu 
aprobaty w uczelni partnerskiej, to przeważnie złożenie 
wniosku o urlop semestralny, wykupienie ubezpieczenia 
zdrowotnego, ewentualnie złożenie wniosku wizowego, 
znalezienie mieszkania za granicą.

Uznawanie studiów odbytych
za granicą…

należy omówić z odpowiednim koordynatorem. W 
regulaminie studiów oraz regulaminie egzaminacyjnym 
są opisane minimalne wymagania dotyczące zaliczeń, 
które można uzyskać w czasie pobytu za granicą. 
Koordynatorzy poniżej poinformują Was, jakie 
zaliczenia i w jakiej formie mogą zostać uznane.

Wydział Prawa:
Katja Herzel

Wydział Nauk Ekonomicznych:
Torsten Glase

Licencjat Wydziału Kulturoznawstwa:
Nicole Klück

Master Wydziału Kulturoznawstwa:
koordynatorzy poszczególnych kierunków studiów

Odpowiedni moment…

aby odbyć wymianę zagraniczną jest decydujący w
przebiegu studiów. Rekrutacja odbywa się tylko raz do 
roku w grudniu. Przy planowaniu należy wziąść pod uwagę 
fakt, że semestry za granicą przebiegają prawie zawsze 
inaczej niż na Viadrinie! Po pierwszym przyznaniu miejsc 
na wymianę odbywa się jeszcze druga tura rekrutacyjna.

Studenci kierunków licencjackich
najkorzystniej, jeżeli odbędą wymianę w 5 lub /i 6 
semestrze, ale nie przed 4 semestrem. 
Rekrutację należy rozpocząć rok wcześniej, tzn. studenci, 
którzy rozpoczęli studia w semestrze zimowym, w czasie 
trzeciego semestru studiów. Studenci, którzy rozpoczęli 
studia w semestrze letnim, składają dokumenty 
rekrutacyjne w czasie drugiego lub czwartego semestru 
studiów.

Studenci kierunków magisterskich
najkorzystniej, jeżeli odbędą wymianę w 3 lub 4 
semestrze, ale nie przed 2 semestrem. Rekrutację należy 
rozpocząć rok wcześniej, tzn. studenci, którzy zaczęli 
studia w czasie semestru zimowego, muszą to zrobić już w 
czasie pierwszego semestru studiów. Studenci, którzy 
planują rozpocząć  studia w semestrze letnim, muszą 
złożyć dokumenty na wymianę przed rozpoczęciem 
regularnych studiów na Viadrinie.

Finansowanie wymiany…

za granicą może pochodzić z różnych źródeł:

• W ramach programu Erasmus+ można otrzymać dodatek 
mobilny, którego wysokość zależna jest od danego kraju 
(dotyczy to uczelni partnerskich w Europie oraz 
pojedyncze uniwersytety w krajach partnerskich poza 
Europą w projekcie KA107)

• Stypendium PROMOS w przypadku wymiany z uczelnią 
pozaeuropejską

• Poprzez organizacje (np. Fulbright) i fundacje

• Zagraniczne stypendium BAföG lub kredyt naukowy 
(Bildungskredit)

Informacje o dalszych możliwościach finansowania 
znajdują się na naszej stronie internetowej: www.europa-
uni.de/de/internationales/Students/Outgoings/Exchange-
studies/finanzierung
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