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DANIA, 
HOLANDIA, SZWECJA, 
A MOŻE ŁOTWA?
Obywatele Unii Europejskiej mają możliwość studiowania na uczelniach 
w UE na tych samych warunkach jak obywatele danego państwa.
Sprawdź warunki studiowania i dostępne możliwości.

Duńczycy są od lat 
najszczęśliwszymi ludźmi 
na świecie dzięki filozofii 
hygge (cieszenie się 
małymi przyjemnościami 
każdego dnia). 
Uczelnie z Danii stawiają na 
praktykę oraz współpracę 
z biznesem.

DANIA
Koszt studiów: brak czesnego
Koszt utrzymania: przeciętnie 3 000 PLN na miesiąc
Wsparcie finansowe: możliwość otrzymania stypendium
Terminy rekrutacji: do 10 marca oraz do 10 października
Uczelnie: Business Academy Aarhus, Copenhagen Business Academy, Dania 
Academy, International Business Academy, VIA Design, TEKO Design + 
Business, University College of Northern Denmark, University of Southern 
Denmark (Faculty of Engineering), VIA University College, Zealand - Academy 
of Technologies and Business

ZEALAND – ACADEMY OF TECHNOLOGIES AND BUSINESS 

Uczelnia zlokalizowana jest na największej duńskiej wyspie, na której 
również położona jest stolica Danii - Kopenhaga. 

Wykładowcy Zealand Academy zwracają szczególną uwagę na 
praktyczność przekazywanej wiedzy. Szkołę cechuje indywidualne 
podejście do studenta. Ich głównym celem jest, aby studenci kończąc 
poszczególne kierunki byli przygotowani do pracy w swoich branżach. 

Każdy kampus Zealand Academy charakteryzuje się również własnym 
życiem pozaszkolnym. Uczelnia oferuje niezliczoną ilość dodatkowych 
zajęć rozwijających zainteresowania oraz innych eventów, m.in. 
kulturowych.

Uczelnia bardzo ceni sobie opinie swoich studentów i często apeluje 
o podzielenie się opinią zwrotną na temat poszczególnych semestrów, 
nauczycieli i prowadzonych przez nich zajęć.

Zealand - Academy of Technologies and Business oferuje kierunki 
w języku angielskim na kampusach w Roskilde, Næstved oraz Køge. 
Są to kierunki biznesowe, turystyczne i hotelarskie, a także techniczne 
i IT. Każdy z nich można rozpocząć na poziomie AP degree (Academic 
Profession), który trwa 2 lata, a następnie kontynuować na Bachelor 
degree Top-up przez 1,5 roku, aby uzyskać pełen stopień licencjata.

AP Degree:
• Commerce Management  (2 lata)
• Computer Science  (2 lata)
• Logistics Management  (2 lata)
• Marketing Management  (2 lata)
• Multimedia Design and Communication  (2 lata)
• Service, Hospitality and Tourism Management  (2 lata)

Bachelor Top-up :
• Digital Concept Development  (1,5 roku)
• International Sales and Marketing Management  (1,5 roku)
• Web Development  (1,5 roku)



VIA UNIVERSITY COLLEGE  

Uczelnia posiada dwa kampusy położone w centralnej części półwyspu 
Jutlandzkiego, w miejscowościach Aarhus i Horsens, gdzie oferowane 
są kierunki w języku angielskim. Uczelnia specjalizuje się w kierunkach 
IT, studiach technicznych oraz biznesowych. 

Program stworzony jest w tradycyjny skandynawski sposób 
- najważniejsza jest praca w grupach i praktyka. Studenci VIA University 
College uczą się najnowszych teorii, uczestniczą w badaniach 
i innowacyjnych zajęciach. Uczelnia aktywnie współpracuje z firmami 
na całym świecie, by zapewnić swoim studentom realne 
doświadczenie. 

VIA University College cechuje również otwartość na wymiany 
międzynarodowe oraz oferta szkół letnich o różnorodnej tematyce. 

Uczelnia proponuje 10 kierunków w języku angielskim. Są to kierunki 
na poziomie AP, Bachelor Top-up oraz 3,5 letnie i 4,5 letnie studia 
licencjackie i inżynierskie. 

Bachelor degree:
• Architectural Technology and Construction Manag. (3,5 roku)
• Civil Engineering (3,5 roku)
• Climate and Supply Engineering (3,5 roku)
• Global Business Engineering (4,5 roku)
• International Sales and Marketing Management (3,5 roku)
• Mechanical Engineering (3,5 roku)
• Software Technology Engineering (3,5 roku)
• Value Chain Management (3,5 roku)

Bachelor degree Top-up :
• International Sales and Marketing Management (1,5 roku)

AP degree:
• Marketing Management (2 lata)

BUSINESS ACADEMY AARHUS

Uczelnia znajduje się na Półwyspie Jutlandzkim i posiada trzy kampusy 
położone w dzielnicach: Sonderhoj, Ringvej Syd oraz Hasselager. 
Aarhus jest drugim największym miastem Danii i jednym 
z najbardziej studenckich miast w całym kraju, prawie 16% całej 
populacji to właśnie studenci. Aarhus posiada własne lotnisko, gdzie 
z Polski dolecieć można tanimi liniami lotniczymi. 

Business Academy Aarhus oferuje kierunki biznesowe, techniczne oraz 
IT na poziomach AP, Bachelor Top-up oraz Bachelor. Nauka na uczelni 
skupia się na pracy w małych grupach w kolaboracjach 
z międzynarodowymi firmami. Dodatkowo, obowiązkowy staż podczas 
studiów zapewnia doświadczenie w branżach, w których szkolą się 
studenci. 

Business Academy Aarhus jest także otwarta na wymiany studenckie 
z innymi uczelniami na całym świecie.

AP degree:
• Chemical and Biotechnical Science (2,5 roku)
• IT Network and Electronics Technology (2 lata)
• Marketing Management (2 lata)
• Multimedia Design and Communication (2 lata)

Bachelor degree Top-up :
• Chemical and Biotechnical, Food or Process Techn. (1,5 roku)
• Digital Concept Development (1,5 roku)
• Innovation and Enterpreneurship (1,5 roku)
• Product Development and Intergrative Technology (1,5 roku)
• Web Development (1,5 roku)

Bachelor degree:
• Financial Management and Services (3,5 roku)



COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY

Największa akademia biznesowa w całej Danii. Znajduje się na północy 
Zelandii w samej stolicy i posiada 5 kampusów w dzielnicach: City, 
Hillerod, Lyngby, Norrebro, Soerne. Ze względu na wielkość 
i rozmieszczenie każdego z nich, charakteryzuje je inna atmosfera. 
Najmniejszy z nich to Cphbusiness Hillerod, w którym uczy się tylko 100 
studentów, a największy znajduje się w Lyngby i kształci 1500 
studentów.

Copenhagen Business Academy oferuje tylko programy AP i  Bachelor 
degree Top-up na kierunkach IT, biznesowych, turystycznych 
i hotelarskich. Wykładowcy traktują każdego studenta indywidualnie 
i dostosowują tempo pracy tak, aby każdy czuł się komfortowo. 

Studia na tej uczelni to nie tylko wykłady, a także grupowe projekty, 
z których studenci uczą się w praktyce jak wygląda nowoczesny biznes 
od kuchni.

Uczelnia chce, aby życie studentów nie skupiało się jedynie na nauce, 
a również na aktywnościach pozaszkolnych. Właśnie dlatego samorząd 
studencki organizuje wiele wydarzeń sportowych oraz innych imprez, 
podczas których mogą się lepiej poznać i odpocząć. 

AP degree:
• Marketing Management (2 lata)
• Service, Hospitality and Tourism Management (2 lata)

Bachelor degree Top-up :
• Innovation and Enterpreneurship (1,5 roku)
• International Hospitality Management (1,5 roku)
• International Sales and Marketing Management (1,5 roku)
• Sport Management (1,5 roku)
• Web Development (1,5 roku)

DANIA ACADEMY

Uczelnia posiada dwa kampusy zlokalizowane w miejscowościach 
Randers i Viborg w centralnej części Półwyspu Jutlandzkiego, gdzie 
oferowane są studia w języku angielskim. Oba miasta oferują barwne 
życie kulturowe oraz towarzyskie a ich położenie sprzyja łatwej 
komunikacji między innymi częściami kraju.

Dania Academy oferuje kierunki techniczne, biznesowe, hotelarsko-
turystyczne oraz IT na poziomach AP oraz Bachelor Top-up.

Uczelnia szczyci się wysoko wykwalifikowaną kadrą, która dba 
o samopoczucie każdego studenta. Głównym założeniem uczelni jest 
nauka poprzez konwersację i praktykę. Na zajęciach wykładowcy liczą 
na aktywność i przygotowanie swoich studentów, aby móc z nimi 
swobodnie rozmawiać na tematy związane z programem studiów. 
Grupy są niewielkie co daje ułatwia nawiązanie bliższych relacji 
z wykładowcami i innymi studentami z tego samego kierunku. 

Inną bardzo ważną częścią studiowania w Dania Academy jest 
nabieranie doświadczenia podczas stażu. W taki sposób każdy student 

AP degree:
• Automotive Technology (2 lata)
• Hospitality and Tourism Management (2 lata)
• IT Technology (2 lata)
• Marketing Management (2 lata)

Bachelor degree Top-up:
• International Hospitality Management (1,5 roku)



INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY

IBA znajduje się w Kolding na Półwyspie Jutlandzkim. Kolding jest 
7 największym miastem Danii i cieszy się ogromną popularnością jako 
destynacja studentów z całego świata. Miasto jest bardzo dobrze 
skomunikowane, łatwo przemieszczać się między innymi częściami 
kraju, a niedaleko położone jest lotnisko Billund, na które latają 
samoloty z Polski.

Uczelnia International Business Academy oferuje kierunki biznesowe 
a także z zakresu multimediów na poziomie AP,  Bachelor Top-up oraz 
Bachelor.

Uczelnia organizuje zajęcia w rozmaity sposób. Organizuje na przykład 
spotkania z inspirującymi ludźmi, czy wspólne zajęcia ze studentami 
różnych kierunków. Bardzo ważną częścią kształcenia według IBA są 
wymiany międzynarodowe. Dodatkowo każdy może starać się 
o wyjazdy z programem Erasmus co semestr.

IBA tak jak większość duńskich uczelni stawia na praktyczną naukę. 
Każda wyuczona teoria powinna zostać wykorzystana na realnych 
problemach istniejących firm.

AP degree:
• Marketing Management  (2 lata)
• Multimedia Design and Communication  (2 lata)

Bachelor Top-up degree:
• International Sales and Marketing Management  (1,5 roku)

Bachelor degree:
• Euro-Asia Business Management  (4 lata)

VIA DESIGN TEKO AND BUSINESS

VIA Design TEKO and Business oferuje swoje kierunki na dwóch 
kampusach: w Herning oraz Aarhus. Oba budynki są niezwykle dobrze 
wyposażone w sprzęty potrzebne kreatywnym studentom uczelni.
VIA Design TEKO and Business oferuje kierunki na poziomach AP oraz 
Top-up Bachelor.

Uczelnia specjalizuje się w kształceniu studentów w branży modowej 
i meblarskiej. Wszystko łączy z zarządzaniem produkcją oraz 
sprzedażą. Uczelnia współpracuje z wieloma lokalnymi firmami, które 
wspierają młodych w ich edukacji. Studenci odbywają praktyki, które 
otwierają im drzwi po zakończeniu edukacji na uczelni, a sam dyplom jej 
ukończenia ma ogromne znaczenie na rynku pracy w tej branży.

VIA Design TEKO and Business jest uczelnią, która przyciąga studentów 
z całego świata. Takie środowisko sprzyja kreatywności 
i motywacji studentów.

AP degree:
• International Branding and Marketing Management - Fashion 
and Furniture  (2 lata)
• International Design - Fashion  (2 lata)

Bachelor Top-up degree:
• Enterpreneurship  (1,5 roku)

Bachelor degree:
• Material Science Engineering  (3,5 roku)
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UNIVERSITY COLLEGE OF NORTHERN DENMARK

University College of Northern Denmark oferuje kierunki w języku 
angielskim na dwóch kampusach w Aalborg: Sofiendalsvej oraz 
Hobrovej. Aalborg położone jest na północy Półwyspu Jutlandzkiego 
i jest jednym z największych miast Danii. 

Uczelnia oferuje kierunki biznesowe, turystyczne i hotelarskie, 
techniczne oraz IT na poziomie AP, Bachelor Top-up i Bachelor.

Głównym celem UCN jest, aby każdy student kończący ich uczelnię, był 
przygotowany na realne sytuacje, które będą mogły się wydarzyć 
podczas przyszłej kariery. 

Innowacyjne podejście do każdego programu ma za zadanie nauczyć 
jak wykorzystywać teorię w praktyce. Każdy temat przekazany przez 
wykładowców musi być użyty w praktycznych zadaniach, najczęściej 
rozwiązywanych w grupach. 

UCN zapewnia profesjonalną pomoc kadry w indywidualnej drodze do 
ukończenia studiów. Uczelni zależy na aktywności studentów, a jej 
działania mają zmotywować do działania.

AP degree:
• Automation Engineering (2 lata)
• Computer Science (2 lata)
• Design, Technology and Business (2 lata)
• Marketing Management (2 lata)
• Multimedia Design (2 lata)
• Service, Hospitality and Tourism Management (2 lata)

Top-up Bachelor degree:
• Digital Concept Development (1,5 roku)
• International Hospitality Management (1,5 roku)
• International Sales and Marketing Management (1,5 roku)
• Software Development (1,5 roku)
• Sport Management (1,5 roku)
• Web Development (1,5 roku)

Bachelor degree:
• Architectural Technology and Construction Management 
(3,5 roku)
• Export and Technology Management (3,5 roku)

UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK 

University of Southern Denmark oferuje kierunki w języku angielskim na 
kampusach w Sonderborg i Odense. 
Sonderborg to miejscowość położona na wyspie Als nad samym 
morzem. Mimo niewielkiej powierzchni charakteryzuje ją duża ilość 
studentów z całego świata. Odense położone na Fionii jest trzecim 
największym miastem Danii. Oba miasta przyciągają wielu 
zagranicznych studentów.
SDU oferuje kierunki techniczne na Bachelor i Master.

Uczelnię charakteryzuje bardzo profesjonalne podejście do kierunków 
technicznych. Uczelnia dysponuje zasobami, które pozwalają na 
kompetentne badania każdemu studentowi. Nabieranie doświadczenia 
w SDU to czysta przyjemność. 
Uczelnia ceni sobie nieformalność w relacjach wykładowców ze 
studentami. W taki sposób łatwiej rozwijać tematy poruszone podczas 
zajęć i pogłębiać swoją wiedzę.

Bachelor degree:
• Bachelor of Engineering inElectronics (3,5 roku)
• Bachelor of Science in Engineering (Electronics) (3 lata)
• Bachelor of Engineering in Mechatronics (3,5 roku)
• Bachelor of Science in Engineering (Mechatronics) (3 lata)
• Bachelor of Science in Engineering, Innovation and Business 
(3 lata)

Master degree:
• Master of Science in Engineering, Innovation and Business 
(2 lata)
• Master of Science in Engineering (Electronics) (2 lata)
• Master of Science in Engineering (Mechatronics) (2 lata)
• Master of Science in Engineering - Robot Systems (Advances 
Robotics Technology/Drone Technology) (2 lata)



Ten kraj to nie tylko kolorowe 
tulipany i wszechobecne 
wiatraki, ale również rowery 
jako nieodłączny element 
holenderskiego krajobrazu.
Tamtejszy system nauczania 
przez swą praktyczność 
gości tysiące studentów 
z każdego zakątka świata.

HOLANDIA
Koszt studiów: 2 083 EUR za rok nauki
Koszt utrzymania: przeciętnie 3 500 PLN na miesiąc
Wsparcie finansowe: możliwość otrzymania stypendium/pożyczki
Terminy rekrutacji: do 1 lipca* oraz do 10 grudnia
Uczelnie: Hanze University of Applied Sciences

* w przypadku wybranych kierunków terminy rekrutacji mogą być inne.

UNIVERSITY COLLEGE OF NORTHERN DENMARK

Hanze University of Applied Science, Groningen znajduje się 
w holenderskim mieście Groningen. Jest to największa taka uczelnia na 
północy Niderlandów. Holandia jest znana z bardzo wysokiej jakości 
kształcenia oraz międzynarodowego środowiska. Samo Groningen 
dwukrotnie zostało uznane najlepszym miastem studenckim w całej 
Holandii. Mimo to, że studia tam są płatne, to i tak jest to cena 
wielokrotnie niższa niż w innych częściach Europy i świata.

Hanze University oferuje różnorodne kierunki na poziomach 
licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

Uczelnię wyróżnia podejście do edukacji. Każdą przekazaną wiedzę 
teoretyczną studenci muszą wykorzystać w praktyce podczas 
grupowych projektów i indywidualnych zadań. Co więcej, wszyscy 
studenci, aby ukończyć szkołę, muszą odbyć staż. Takie doświadczenie 
bardzo przydaje się już po zakończeniu edukacji.

Uczelnia również ceni sobie talenty młodych uczniów. Liczą na 
zaangażowanie i chęć działania w różnych dziedzinach. Uczelnia 
oferuje mnóstwo dodatkowych zajęć w zakresie wybranego kierunku 
i nie tylko. 

Bachelor degree:
• Classical Music 
• Communication and Multimedia Design, Game Design
• Design
• Electrical and Electronic Engineering - Sensor Technology
• Fine Art
• International Business
• International Communication
• International Facility Management - Service and Building 
Management
• International Finance and Control
• Jazz
• Marketing Management
• Mechanical Engineering
• Physiotherapy
• Sport Studies

Master degree:
• Data Science for Life Sciences
• Energy for Society
• European Master in Renewable Energy
• European Master in Sustainable Energy System Management
• Interrelational Art Practices
• Business Studies - Interdisciplinary Business Professional
• Classical Music
• International Communication
• New Audiences and Innovative Practice
• New York Jazz
• International Business and Management
• Architecture
• Fine Art and Design
• Business Administration - Purpose Economy
• Painting
• Smart Systems Engineering



Z czym kojarzy się Szwecja? 
Z wikingami i Zlatanem 
Ibrahimovićem.
Pomimo tego, że należy do 
grona najdroższych państw 
na świecie za studia nie 
zapłacisz nawet złotówki.
Szwecja zachwyca 
architekturą oraz 
nowoczesnymi uczelniami.

SZWECJA
Koszt studiów: brak czesnego
Koszt utrzymania: przeciętnie 4 000 PLN na miesiąc
Wsparcie finansowe: brak
Termin rekrutacji: 10 stycznia
Uczelnie: Jönköping University

JONKOPING UNIVERSITY

Jonkoping University znajduje się na południu Szwecji w mieście 
Jonkoping nad jeziorem Wetter. 

Uczelnia posiada cztery wydziały oferujące kierunki w języku 
angielskim: Międzynarodową Szkołę Biznesu, Szkołę Inżynierii, Szkołę 
Edukacji i Komunikacji oraz Szkołę Zdrowia i Opieki Społecznej. Uczelnia 
chętnie współpracuje ze szwedzkimi i międzynarodowymi firmami, aby 
studenci mogli w pełni doświadczyć tego co czeka ich w przyszłej 
karierze zawodowej. Dodatkowo, uczelnia organizuje szkołę letnią.

Uczelnia chlubi się miejscem w czołówce szwedzkich uczelni, które są 
najatrakcyjniejsze dla zagranicznych studentów. Środowisko 
akademickie jest bardzo sprzyjające różnorodnym kulturom z całego 
świata.

Jonkoping University znane jest również ze swojego Introduction Week, 
które jest jednym z najwyżej ocenianych w Europie. Uczelnia zapewnia 
także swoim studentom pozaszkolne zajęcia, eventy czy wycieczki. 

Bachelor degree:
• Industrial Engineering and Management: Sustainable Supply 
Chain Management  (3 lata)
• International Economics (3 lata)
• International Management (3 lata)
• Marketing Management (3 lata)
• New Media Design (3 lata)
• Prosthetics and Orthotics (3 lata)
• Sustainable Enterprise Development (3 lata)

Master Degree:
• AI Engineering (2 lata)
• Applied Economics and Data Analysis (2 lata)
• Digital Business (2 lata)
• Engineering Management (1 rok)
• Global Management (2 lata)
• International Financial Analysis (1 rok)
• International Logistics and Supply Chain Management (2 lata)
• International Marketing (1 rok)
• Interventions in Childhood (1 rok lub 2 lata)
• Master of Product Development (2 lata)
• Master of Science with a major in Occup. Therapy (2 lata)
• Materials and Manufacturing (2 lata)
• Product Design (2 lata)
• Production Engineering and Management (2 lata)
• Strategic Enterpreneurship (2 lata)
• Supply Chain Operations Management (2 lata)
• Sustainable Building Information Management (2 lata)
• Sustainable Communication (1 rok lub 2 lata)
• Swedish Preschool Education (1 rok)



BEZPŁATNA POMOC W APLIKACJI NA  
W REKRUTACJI

Malutkie państwo z wielkim 
potencjałem. Łotwa to 
wspaniała Ryga ale i urokliwe 
miasteczka z dziesiątkami 
zamków oraz wodospady. 
Ryga jest jedną z 
najpiękniejszych stolic 
Europy. 
Absolwenci uczelni 
medycznych znani są na 
całym świecie.

ŁOTWA
Koszt studiów: np. Nursing (5 000 EUR za rok nauki), 
Pharmacy (8 000 EUR), Physiotherapy (8 000 EUR), 
Medicine (12 000 EUR), Dentistry (14 000 EUR)
Koszt utrzymania: przeciętnie 3 000 PLN na miesiąc
Wsparcie finansowe: brak
Terminy rekrutacji: do 1 lipca oraz do 1 grudnia
Uczelnia: Riga Stradins University

RIGA STRADINS UNIVERSITY

Riga Stradins University znajduje się w stolicy Łotwy - Rydze. Miasto 
położone jest nad samym Morzem Bałtyckim i zachwyca swoim starym 
miastem.

Uczelnia oferuje kierunki medyczne, dentystyczne i biznesowe 
na stopniu licencjackim i magisterskim.

Riga Stradins University jest jedną z najlepszych uczelni całej Łotwy. 
Wierzą, że to edukacja na najwyższym poziomie może przynieść istotne 
zmiany. Uczelnia kształci swoich studentów w praktyczny sposób 
i chętnie wspomagają ich podczas różnych badań i projektów.

Międzynarodowe środowisko i programy w języku angielskim na uczelni 
to ogromny atut, wzajemne inspirowanie się poszerza horyzonty 
i otwiera ścieżki kariery medycznej na całym świecie.

Bachelor degree:
• International Business and Start-up Entrepreneurship (3 lata)
• Medical Engineering and Physics (4,5 roku)
• Nursing (4 lata)
• Occupational Therapy (4 lata)
• Physiotherapy (4 lata)

Master’s degree:
• Dentistry (5 lat)
• Medicine (6 lat)
• Pharmacy (5 lat)

Master degree:
• Health Management (1,5 roku/2 lata)
• International Governance and Diplomacy (2 lata)
• Public Health (2 lata)
• Rehabilitation (2 lata)
• Social Work with Children and Youth (1,5 roku/2 lata)




