Studia w Anglii
Studia w Anglii są odpłatne, a wysokość czesnego ustalają uczelnie. Możesz
uzyskać pożyczkę na opłacenie czesnego, którą rozpoczniesz spłacać dopiero
w momencie podjęcia pracy. Możliwe jest uzyskanie różnych stypendiów oraz
dofinansowań do studiów. Rekrutacja do 30 czerwca!
Dla osób z całej Polski
Studentami mogą zostać osoby z całej Polski. Wystarczy matura lub ukończone studia wyższe i znajomość
języka angielskiego.
Studia w Anglii
Studia w Anglii w języku angielskim są odpłatne, a wysokość czesnego zależy od kierunku oraz poziomu
studiów (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie). Czesnego za studia na poziome undergraduate (BA
Degree) można nie płacić przez cały okres studiów dzięki specjalnej pożyczce, która sfinansuje całość
czesnego za studia undergraduate. Pożyczkę rozpoczyna się spłacać dopiero w momencie uzyskiwania
odpowiednich zarobków. Dostępne są również stypendia lub granty, które pokryją część wydatków.
Możliwa jest legalna praca podczas studiów.
BA Programme
Programy nauczania na poziomie BA to praktyczne studia inżynierskie lub licencjackie. Studia BA to
gwarancja dobrej pracy zarówno w Anglii, Polsce, jak i w całej Europie i na świecie.
Dalsza nauka
Będąc absolwentem jednego z kierunków BA możesz kontynuować naukę bezpośrednio na uczelni w
Anglii lub na wybranej wyższej uczelni w całej Europie. W ten sposób zdobędziesz tytuł magistra (MA
Degree).
MA Programme
Programy nauczania na poziomie MA to praktyczne studia magisterskie. Studia w Anglii są dwustopniowe,
to znaczy aby uzyskać tytył magistra (MA Degree) najpierw należy ukończyć studia na poziomie
licencjat/inżynier (BA Degree).
Zakwaterowanie, wyżywienie
Student powinien pokryć koszty zakwaterowania, wyżywienia, dojazdów.
Koszt zakwaterowania, jedzenia, książek, materiałów piśmiennych, podróży i innych podstawowych
kosztów wynosi około 6000 GBP do 9000 GBP na rok.
Opłaty
Studenci ponoszą koszty czesnego na rzecz uczelni, gdyż studia w Anglii dla studentów z Polski są
odpłatne. Czesnego za studia na poziome undergraduate (BA Degree) można nie płacić przez cały okres
studiów dzięki specjalnej pożyczce, która sfinansuje całość czesnego za studia undergraduate. Pożyczkę
rozpoczyna się spłacać dopiero w momencie uzyskiwania odpowiednich zarobków. Dostępne są również
stypendia lub granty, które pokryją część wydatków.
Prawdopodobnie po raz ostatni od przyszłego roku akademickiego istnieje możliwość podjęcia studiów
w Wielkiej Brytanii na tak korzystnych warunkach. Osoby zainteresowane studiami w tym kraju mogą
kontaktować się drogą mailową lub telefonicznie z panią dr Martą Włodarczyk z EPISTEME, która
organizuje dla Polaków studia w Wielkiej Brytanii, zarówno licencjackie jak i magisterskie oraz pomaga
w staraniach o zakwaterowanie i wsparcie finansowe w płaceniu czesnego.
Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej www.studiabrytyjskie.com. Bezpośrednio otrzymasz
odpowiedź na nurtujące Cię pytania pod numerem telefonu 12 659 05 36 lub drogą mailową, pisząc na adres
episteme@unistudia.org

Studia w Danii
Studia w Danii są bezpłatne i prowadzone w języku angielskim. Uczelnie
w większości nie wymagają od studentów certyfikatów językowych.
Studenci mogą legalnie pracować w trakcie studiów. Zarobki z prac
studenckich umożliwiają pokrycie kosztów życia i studiowania.
Dla osób z całej Polski
Studentami mogą zostać osoby z całej Polski. Wystarczy matura lub ukończone studia wyższe i znajomość
języka angielskiego. Rekrutacja do 10 marca!
Bezpłatne studia w Danii
Uczelnie z Danii uczestniczące w Programie eduABROAD oferują bezpłatne studia. Nauka prowadzona jest
w języku angielskim.
Rok akademicki rozpoczyna się co roku:
 w sierpniu/wrześniu (termin rekrutacji do 10 marca)
 w lutym (termin rekrutacji do 10 października)
Nie musisz mieć certyfikatów
W przypadku większości uczelni nie musisz posiadać certyfikatu językowego z języka angielskiego, co
pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.
Czas nauki, poziom kształcenia
Studia AP Degree trwają 2 lata, studia BA Degree trwają od 3 do 4 lat, natomiast studia MA trwają 2 lata.
AP Degree Programme
Programy nauczania na poziomie AP Degree to praktyczne studia, które otworzą Ci rynki pracy zarówno Danii,
Polski, jak i całej Europy i świata. Otrzymujesz punkty ECTS.
BA Degree Programme
Programy nauczania na poziomie BA Degree to praktyczne studia inżynierskie lub licencjackie, są drugim
stopniem studiów wyższych w duńskim systemie edukacji. Studia BA Degree to gwarancja dobrej pracy
zarówno w Danii, Polsce, jak i w całej Europie i na świecie. Otrzymujesz punkty ECTS.
MA Programme
Programy nauczania na poziomie MA to praktyczne studia magisterskie. Studia w Danii są dwustopniowe, to
znaczy aby uzyskać tytył magistra (MA Degree) najpierw należy ukończyć studia na poziomie licencjat/inżynier
(BA Degree).
Dalsza nauka
Będąc absolwentem jednego z kierunków AP Degree możesz kontynuować naukę na wybranej wyższej
uczelni w całej Europie. W ten sposób zdobędziesz tytuł inżyniera/licencjata (BA) lub magistra (MA).
Będąc absolwentem jednego z kierunków BA Degree możesz kontynuować naukę na wybranej wyższej
uczelni w całej Europie. W ten sposób zdobędziesz tytuł magistra (MA).
Kontakt z nauczycielami
Duńscy nauczyciele stawiają na bliski kontakt i indywidualne podejście do każdego studenta.
Zakwaterowanie, wyżywienie
Student powinien pokryć koszty zakwaterowania, wyżywienia, dojazdów.
To koszt około 3000-4000 DKK na miesiąc, czyli około 1700-2200 zł. To dokładnie tyle, ile musisz liczyć na te
same wydatki w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, a studiujesz w Danii.
Bez opłat
Studenci nie ponoszą kosztów czesnego na rzecz uczelni, muszą jednak we własnym zakresie pokryć koszty
materiałów edukacyjnych, książek, wyjazdów uczelnianych itp., które wynoszą ok. 4000 DKK (ok. 2000 zł) na
semestr.

Studia w Holandii
Studia w Holandii w języku angielskim są odpłatne, a wysokość czesnego
zależy od kierunku oraz poziomu studiów (licencjackie, inżynierskie lub
magisterskie). Można jednak ubiegać się o grant lub zdobyć stypendium.
Możliwa jest legalna praca podczas studiów.
Dla osób z całej Polski
Studentami mogą zostać osoby z całej Polski. Wystarczy matura lub ukończone studia wyższe i znajomość
języka angielskiego. Rekrutacja do 1 marca!
Studia w Holandii
Studia w Holandii w języku angielskim są odpłatne, a wysokość czesnego zależy od kierunku oraz poziomu
studiów (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie). Można jednak ubiegać się o grant lub zdobyć
stypendium. Możliwa jest legalna praca podczas studiów.
BA Programme
Programy nauczania na poziomie BA to praktyczne studia inżynierskie lub licencjackie. Studia BA to
gwarancja dobrej pracy zarówno w Holandii, Polsce, jak i w całej Europie i na świecie.
Dalsza nauka
Będąc absolwentem jednego z kierunków BA możesz kontynuować naukę bezpośrednio na uczelni
w Holandii lub na wybranej wyższej uczelni w całej Europie. W ten sposób zdobędziesz tytuł magistra
(MA Degree).
MA Programme
Programy nauczania na poziomie MA to praktyczne studia magisterskie. Studia w Holandii są
dwustopniowe, to znaczy aby uzyskać tytył magistra (MA Degree) najpierw należy ukończyć studia na
poziomie licencjat/inżynier (BA Degree).
Zakwaterowanie, wyżywienie
Student powinien pokryć koszty zakwaterowania, wyżywienia, dojazdów.
Koszt zakwaterowania wynosi od 2500 euro do 4000 euro za rok nauki. Pozostałe wydatki to około od 300
do 900 euro na miesiąc.
Opłaty
Studenci ponoszą koszty czesnego na rzecz uczelni, gdyż studia w Holandii dla studentów z Polski są
odpłatne. Jednak, jako obywatele Polski, kraju członkowskiego Unii Europejskiej (EU/EEA), koszty
czesnego są znacznie niższe niż dla studentów, którzy są obywatelami krajów nie należących do Unii
Europejskiej.

Studia w Szwecji
Studia w Szwecji są bezpłatne i prowadzone w języku angielskim.
Studenci mogą legalnie pracować w trakcie studiów. Znalezienie pracy
podczas studiów nie jest jednak łatwe, stąd należy posiadać środki
finansowe na pokrycie kosztów życia i studiowania.
Dla osób z całej Polski
Studentami mogą zostać osoby z całej Polski. Wystarczy matura lub ukończone studia wyższe i znajomość
języka angielskiego. Rekrutacja do 30 kwietnia!
Studia w Szwecji
Studia w Szwecji są bezpłatne i prowadzone w języku angielskim.
BA Programme
Programy nauczania na poziomie BA to praktyczne studia inżynierskie lub licencjackie. Studia BA to
gwarancja dobrej pracy zarówno w Szwecji, Polsce, jak i w całej Europie i na świecie.
Dalsza nauka
Będąc absolwentem jednego z kierunków BA możesz kontynuować naukę bezpośrednio na uczelni
w Szwecji lub na wybranej wyższej uczelni w całej Europie. W ten sposób zdobędziesz tytuł magistra
(MA).
MA Programme
Programy nauczania na poziomie MA to praktyczne studia magisterskie. Studia w Szwecji są
dwustopniowe, to znaczy aby uzyskać tytył magistra (MA Degree) najpierw należy ukończyć studia na
poziomie licencjat/inżynier (BA Degree).
Zakwaterowanie, wyżywienie
Student powinien pokryć koszty zakwaterowania, wyżywienia, dojazdów.
To koszt około 5300-7300 SEK na miesiąc, czyli około 2600 zł - 3600 zł.
Bez opłat
Studenci nie ponoszą kosztów czesnego na rzecz uczelni, muszą jednak we własnym zakresie pokryć
koszty materiałów edukacyjnych, książek, wyjazdów uczelnianych itp.
Legalna praca
Studenci z Polski mogą legalnie pracować.
Znalezienie pracy podczas studiów nie jest jednak łatwe, stąd należy posiadać środki finansowe na pokrycie
kosztów życia i studiowania.
Zalecamy posiadanie środków finansowych umożliwiających samodzielne utrzymanie się przez cały okres
studiów.

Szczegóły i bezpłatna pomoc w rekrutacji www.kastu.pl

