
NASI PARTNERZY  

  

w ramach programu Erasmus+  

 

Instituto Politecnico de Castelo Branco  

Avenida Pedro Alvares Cabral 12, 6000-084 Castelo Branco, Portugalia  

  

   

  

Misją uczelni jest zapewnienie studentom wysokich standardów kształcenia i rozpowszechniania 

wiedzy, jak również podstawy kulturowe, artystyczne, wiedzę i umiejętności techniczne a także 

nauczanie akademickie w ramach zasad międzynarodowych.  

Uczelnia powstała na mocy rozporządzenia 513-T/79, 26 grudnia 1980 roku i kształci studentów na 

następujących wydziałach (w instytutach): Rolnictwa, Sztuk pięknych, Edukacji, Zarządzania, 

Zdrowia i Technologii.  

Uczelnia zatrudnia wysoko wykwalifikowana kadrę akademicką , zaangażowaną w liczne projekty 

badawcze, a pracownicy administracyjni to osoby kompetentne i zmotywowane. Uczelnia jest 

szeroko rozpoznawana w środowisku i poza nim.  

Castelo Branco to malownicze miasto ok 80 km od Lizbony, z łatwym dojazdem zarówno 

samochodem jak i autobusem (A23, A1) czy pociągiem.  

  

  

South-West University „ Neofit Rilski” 

2700 Blagoevgrad, Bułgaria  

  

Uniwersytet powstał w roku 1976 i jest uczelnią państwową, oferującą programy w języku 

bułgarskim i angielskim, na 67 kierunkach 1-go stopnia, 86 kierunkach 2-go stopnia  

i 43 specjalistycznych programach 3-go stopnia.  

W ciągu 36 lat działalności uczelnia osiągnęła pozycję lidera w dziedzinach naukowych  

i edukacyjnych nie tylko w kraju ale także w całej Europie Wschodniej.  

Uniwersytet mieści się w ekonomicznym, kulturalnym i edukacyjnym centrum południowo- 

-zachodniej Bułgarii, jedynie 90 km od Sofii, 20 km od granicy z Macedonią i 80 km od granicy 

z Grecją.  

Miasto Blagoevgrad mieści dwa uniwersytety, dwa kolegia, teatry, kina, biblioteki i dyskoteki,  

z jednej strony ma wszelkie atrybuty wielkomiejskie, z drugiej zaś strony, posiada miłą przytulną 

atmosferę małego miasta.  

  



Universitea „ Lucian Blaga”  

Victoriei Bvld., 10 Sibiu, Rumunia  

  

„Kiedy już sobie uświadomimy, że życie nie ma sensu, jedyne co możemy zrobić to nadać mu 

sens...” Lucian Blaga  

  

Uniwersytet powstał w roku 1786 jako Szkoła Teologiczno- Pedagogiczna, przez wieki instytucja  

z sukcesem rozwijała nowe kierunki i przekształcała się stopniowo w liczący się na świecie 

uniwersytet i prężne centrum badawcze. W roku 1995 uczelnia otrzymała imię „ Luciana Blagi” 

wielkiego rumuńskiego filozofa, którego słowa stały się mottem uczelni.  

Instytucja jest uniwersytetem federacyjnym , skupiającym 5 szkół: Literatury, Historii i prawa, 

Medycyny, Produkcji spożywczo- tekstylnej, Technologii, inżynierii i nauk i oferuje studia 1-go,  

2-go i 3-go stopnia.  

  

Uczelnia mieści się w Sybinie ( Sibiu) w Transylwanii i posiada dogodny dojazd, samochodem, 

pociągiem lub samolotem ( miasto ma lotnisko międzynarodowe- loty także z Krakowa-Balic).  

  

Comenius University  

Rektorat  

Safarikovo nam. 6  

814 99 Bratyslawa 1 Słowacja  

  

Najstarszy uniwersytet w Słowacji, powstał w roku 1919, jako Instytut Medyczny, by na 

przestrzeni lat rozwinąć się uczelnię o 15 wydziałach. W roku 1939, uczelnia uzyskała status 

uniwersytetu o nazwie Uniwersytet Słowacki. Uczelnia kontynuuje tradycje akademickie 

Academii Istropolitany, która została utworzona w Bratysławie przez króla Węgier Matthiasa 

Corvinusa w roku 1465.  

Uczelnia oferuje studia na pierwszy drugim i trzecim stopniu na 15 wydziałach, między innymi na 

wydziale Zarządzania, gdzie programy są oferowane w języku angielskim, niemieckim  

i francuskim.  

  

Josip Juraj Strossmayer University of Osijek  

Trg Svetog Trojstva 3, 31000, Osijek, Chorwacja  

  

Początki kształcenia akademickiego sięgają roku 1707, w którym to roku powstał pierwszy instytut 

w Osijeku – Wyższa Szkoła Teologiczna ( Studium Philosophicum Essekini).  

Dzisiaj Uniwersytet ( UNIOS) rozwija się prężnie i stanowi nowoczesny ośrodek myśli  

akademickiej. Uczelnia oferuje kształcenie w 11 kierunkach, 5 wydziałach oraz w Instytucie Sztuk 

Pięknych. Uczelnia organizuje studia 1-go, 2-go i 3-go stopnia w takich dziedzinach jak nauki 

przyrodnicze, techniczne, biomedycyna, biotechnologia, nauki społeczne, humanistyczne i sztuki 

piękne. Uniwersytet oferuje także studia interdyscyplinarne. Wszystkie programy podlegają 

regulacjom procesu bolońskiego i wraz z systemem ECTS. Dodatkowo trzy zewnętrzne instytucje 

są afiliowane w Uniwersytecie: Biblioteka miejska i uniwersytecka, Studenckie Centrum,  

Studenckie i miejskie centrum Slavonski Brod, Studenckie i miejskie centrum Djakovo.  

 

 

 



Pamukkale Universitesi 

Kinikli Kampusu20079, Denizl, Turcja  

  

  
Uniwersytet przygotowuje się do obchodów 20-lecia, a głównym celem tej uczelni jest 

przygotowanie młodego pokolenia do życia i do uczestnictwa w życiu gospodarczym i społecznym 

zarówno w kraju jak i w kontekście międzynarodowym. Dlatego też programy oferowane 

studentom nie są jedynie teoretyczne ale zbliżają studenta do rzeczywistości rynkowej i zawodowej. 

W dobie twardej konkurencji na rynku pracy, uczelnia podejmuje wyzwanie przygotowania 

studentów tak, aby jako absolwenci tej uczelni nie bali się wyzwań, jakie stawia przed nimi 

codzienna egzystencja.  

Uczelnia rozpoczęła działalność w roku 1957, jako Kolegium Nauczycielskie dla dziewcząt, 

przekształcając się i rozwijając dynamicznie przez kolejne lata. Uniwersytet w swojej obecnej 

postaci powstał na mocy decyzji prawnej nr 3837, dnia 3 lipca 1992. Obecnie oferuje kierunki 

głównie związane z edukacją. 

  

 

Comenius University in Bratislava 

 

 
 

 
Założony w czerwcu 1919, jest kontynuatorem tradycji Academia Istropolitana, która została 

założona w Bratysławie przez króla Węgier Matthiasa Corvinusa, w roku 1465. 

Uniwersytet kształci na 13 wydziałach, z czego na 11 studia są prowadzone także w języku 

angielskim, w tym zarządzanie. Dla naszych studentów są tam 4 miejsca na I & II stopniu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

YALOVA UNIVERSITESI 

 

 
 

Turecki uniwersytet założony w roku 2008, z naszą uczelnią umowę podpisał wydział ekonomii  

i nauk o administracji, mamy tam 2 miejsca. Promem z Istambułu ok.75 minut. Więcej informacji 

pod adresem: 

www.yalova.edu.tr  

 

 

Uniwersytet Trenczyński 

Alexandra Dubčeka  

 

 

 

 

 

 

 

Jeden z najlepszych uniwersytetów w Słowacji, założony w 1977 roku, od roku 2001 nosi imię 

Alexandra Dubcheka, znamienitego polityka, demokraty, a także humanisty. Uniwersytet ma 

siedzibę w centrum gospodarczym i przemysłowym Słowacji- Trenczynie. Wyższa Szkoła 

Ekonomiczno-Humanistyczna podpisała z Uniwersytetem w Trenczynie umowę bilateralną na 

wymianę kadry i studentów w ramach programu Erasmus Plus, z wydziałem ekonomii  

i zarządzania. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONECO Consulting jest firmą konsultingową, dla projektów europejskich w obszarach edukacji, 

kultury, zatrudnienia i rozwoju lokalnego. Firma ONECO stałą się specjalistą w projektach 

związanych z mobilnością w szczególności z praktykami zawodowymi w ramach programów 

europejskich. 

Firma ONECO będzie pomagać w znajdowaniu miejsc praktyk na terenie Hiszpanii, dla naszych 

studentów w ramach programu Erasmus Plus. Kandydaci muszą znać język angielski na poziomie 

B2. Język hiszpański nie jest konieczny, chociaż będzie bonusem przy rekrutacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAD for Europe to organizacja non-profit, która pomaga w umieszczaniu studentów w miejscach 

praktyk zagranicznych w Hiszpanii w ramach programu Erasmus Plus. Ponadto, MAD for Europe 

organizuje także szkolenia w różnych dziedzinach i dyscyplinach. Na przykład kursy językowe, 

kultura i sztuka Hiszpanii, kultura i sztuka regionu śródziemnomorskiego. Kandydaci muszą znać 

język angielski na poziomie B2. Język hiszpański nie jest konieczny, chociaż będzie bonusem przy 

rekrutacji.  


