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O nas 

Doradztwo Edukacyjne Open Future School jest oficjalnym przedstawicielem na terenie 
Polski uczelni  brytyjskich,  duńskich  i  holenderskich.     

Przedstawimy Ci możliwości studiowania za granicą, zasady rekrutacji, terminy składania 
aplikacji, a także sposoby finansowania studiów, poprzez system stypendiów, grantów                       
i pożyczek. Doradztwo edukacyjne  jest całkowicie  BEZPŁATNE ! 

Umożliwimy Ci przyjęcie na dowolny kierunek studiów za granicą, na podstawie testu 
znajomości języka angielskiego przeprowadzonego przez Open Future School. Uznawane są 
także certyfikaty językowe IELTS lub TOEFL. 

Dlaczego warto skorzystać z usług Edukacyjnego Serwisu Rekrutacyjnego ? 

 Open Future School pomaga w staraniach o rządową pożyczkę na czesne na studia 
licencjackie, a także o zakwaterowanie w domu akademickim. 

Czynności wykonywane w ramach doradztwa edukacyjnego są różnorodne, zależą od 
indywidualnych potrzeb i preferencji kandydata, i obejmują: 

 konsultacje na temat odpowiedniego kierunku studiów 
 informacje dotyczące warunków wstępnych przyjęcia na uczelnię 
 staranie się o przyjęcie na studia i wypełnianie formularzy aplikacyjnych 
 pomoc w staraniu się o pomoc finansową w płaceniu czesnego, w znalezieniu 

zakwaterowania oraz w wypełnianiu odpowiednich formularzy 

 

Aplikuj z nami 

 

 Proces aplikacyjny 

Krok 1.  Zgłoś się do nas 
Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu telefonicznego pod numerem 606 767 505 lub pod 
adresem e-mail: biuro@openfutureschool.pl 

Krok 2.  Wybierzemy kierunek 
W ofercie znajdziemy uczelnie z Wielkiej Brytanii, Danii i Holandii, które oferują dziesiątki 
dostępnych kierunków w języku angielskim z różnych dziedzin naukowych. Wybierzemy 
kierunek, który najbardziej spełni Twoje oczekiwania. 

Krok 3.  Złożymy podanie 
Podanie można składać zanim będą znane wyniki z matury. Aplikujemy już teraz a niezbędne 
dokumenty dosyłamy w późniejszym terminie 

Krok 4.  Zorganizujemy wyjazd 
Pomożemy z aplikacjami o rządową pożyczkę na czesne na studia licencjackie, a także o 
zakwaterowanie w domu akademickim. 

mailto:biuro@openfutureschool.pl
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Podanie na studia 

Potrzebne dane i dokumenty do aplikacji na studia: 

 Dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, adres 
 Dane kontaktowe: e-mail, telefon komórkowy 
 Wykształcenie: 

Szkoła średnia: nazwa szkoły średniej, okres uczęszczania, przedmioty z matury i 
poziomy 
Szkoły wyższe: kierunek studiów, dyplom i ocena końcowa 

 List motywacyjny: list w formie elektronicznej w języku angielskim przedstawiający 
nasza osobę, zainteresowania, osiągnięcia oraz kierunek jaki chcemy studiować i 
dlaczego. Również uzasadnić jakie mam plany na przyszłość związane z kierunkiem 
oraz podkreślić dlaczego wybraliśmy daną uczelnię. 

 List referencyjny: list referencyjny w formie elektronicznej w języku angielskim od 
nauczyciela (j.angielskiego z liceum, szkoły językowej lub korepetycji) wraz z Twoim 
imieniem i nazwiskiem w tytule. List powinien opisywać Twoją osobowość, 
umiejętności i osiągnięcia. Nie wymagana jest pieczątka ani podpis, ale umieszczenie 
danych takich jak: imię i nazwisko, stanowisko i miejsce pracy, telefon kontaktowy 
oraz adres e-mail. (Wielka Brytania) 

 Certyfikat językowy: IELTS / TOEFL / Test językowy Open Future School 
 Świadectwo Dojrzałości + Świadectwo Ukończenia Szkoły 
 Wykaz godzin i ocen (Dania) 
 CV lub Interview (jeżeli wymagane) 

Prosimy o przesłanie danych i dokumentów na email: biuro@openfutureschool.pl   

 

 Terminy składania aplikacji 

 16 Listopada 2020 - termin składania podań na studia w Danii (rok akademicki od 
Lutego 2021 

 15 marca 2021 – termin składania podań na studia w Danii (rok akademicki od 
Września 2021) 

 15 stycznia 2021 – termin składania podań na studia w Wielkiej Brytanii 
 1 sierpnia 2021 – termin składania podań na studia w Holandii 

 

 

Studia w Danii 

 

W Danii możesz spodziewać się światowej klasy edukacji w dziedzinach takich jak inżynieria, 

nauki przyrodnicze, biznesowe, społeczne i informatyka. Będziesz również uczyć się w 

bezpiecznym, przyjaznym i napędzanym innowacjami środowisku. 

W Danii szkolnictwo wyższe skupia się na wprowadzaniu rozwiązań dla świata rzeczywistego. 

Dzięki temu tradycyjne wykłady są połączone ze współpracą przemysłową i metodami 
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nauczania, które promują zdolność uczniów do wykorzystywania tego, czego się nauczyli, i 

przełożenia nowej wiedzy w innowacyjne rozwiązania. 

Taki sposób studiowania wymaga dużej osobistej inicjatywy i samodzielnego myślenia. 

Dlatego dla niektórych studiowanie w Danii może wydawać się trudne i różnić się od tego, do 

czego są przyzwyczajeni. Natomiast mamy pewność, że zainspiruje Cię i pomoże Ci odnieść 

sukces w życiu osobistym i biznesowym. 

 

Uczelnie: 

 

Copenhagen Business Academy  

 

Copenhagen Business Academy jest największa akademia biznesu w Danii liczącą 8000 

studentów,  z blisko 1000 studentów międzynarodowych. Zajęcia odbywają się na trzech 

kampusach:  

Cphbusiness Lyngby 

Cphbusiness Norrebro  

Cphbusiness Soerne 

Studia na Copenhagen Business Academy są połączeniem nauki i praktyki. Studia podzielone 

są na  studia pierwszego stopnia: 2-letnie studia na stopniu AP Degree oraz 1,5-roczne studia 

uzupełniające Top-up. Nauka prowadzona jest w niewielkich międzynarodowych grupach i 

jest połączeniem teorii i zastosowania teorii w praktyce. Na każdym kierunku studiów 

studenci odbywają obowiązkową praktykę w Danii lub za granicą. Uczelnia współpracuje z 

przedsiębiorstwami na terenie Danii oraz za granica, gdzie odbyte praktyki mogą zapewnić 

nam miejsce pracy po studiach i wprowadza nas na lokalny lub zagraniczny rynek pracy.  

Copenhagen Business Academy jest efektem połączenia czterech uczelni:  

- Niels Brock  

- Copenhagen Hospitality College 

- North Zealand Technical College  

- Business Academy Copenhagen North.  

 

 

Kierunki 

 

Ap Degree – Marketing Manageent - Program AP Degree w zarządzaniu marketingowym 

kwalifikuje Cię do wykonywania różnych funkcji zawodowych w marketingu, sprzedaży, 

mediach oraz handlu. Typowe stanowiska dla absolwentów z tytułem AP w zakresie 

zarządzania marketingowego to koordynator ds. Marketingu i sprzedaży, asystent ds. 

Marketingu i asystent sprzedaży. 

https://www.cphbusiness.dk/english
https://www.youtube.com/watch?v=8z4zt2qW79I
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AP Degree – Service, Hospitality and Tourism Management - Program studiów oparty jest 

na naukach stosowanych, zapewniając połączenie przedmiotów ekonomicznych, 

komunikacyjnych i kulturowych z naciskiem na marketing międzynarodowy. Celem programu 

jest przygotowanie studentów do praktycznego wykorzystania wiedzy akademickiej w celu 

wzmocnienia i rozwoju promocji handlowych i sprzedażowych firm w kraju i za granicą. 

 

Nauczanie opiera się na pracy w grupach, podczas której będziesz mieć okazję do interakcji z 

innymi uczniami i nauczycielami. Na trzecim semestrze możesz studiować za granicą - 

najczęściej na jednej z  partnerskich uczelni  lub możesz uczestniczyć w projektach w Danii 

lub za granicą. W czwartym semestrze będziesz odbywał staż w firmie w Danii lub za granicą. 

 

Kierunki Top-up są dedykowane dla osób, które ukończą studia AP Degree lub chcą się 

przenieść na studia w Danii po ukończeniu 2 lat na polskiej uczelni o podobnym profilu. 

 

Top-up - Innovation and Entrepreneurship 

Top-up - International Sales and Marketing 

Top-up - Web Development 

Top-up - International Hospitality Management 

Top-up - Sport Management 

 

 

   Kryteria przyjęć 

 

Wymagania rekrutacyjne AP Degree: 

- Wypis godzin oraz ocen   

- Świadectwo dojrzałości i ukończenia szkoły 

- list motywacyjny 

 

Wymagania językowe 

IELTS: 6,5, TOEFL: 83 lub test językowy przeprowadzony przez Open Future School 

 

Dodatkowe wymagania 

Marketing Management - Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, gdzie realizowany jest 

program nauczania matematyki, w którym odbywa się minimum 275 godzin (po 60 minut), 

czyli 367 lekcji (po 45 minut), w okresie ostatnich trzech lat nauki. Suma lekcji z klas 1-3, w 

przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, w przypadku 4-letniego cyklu 

nauczania. 

Service, Hospitality and Tourism Management  - Kandydaci powinni uczęszczać do klasy, 

gdzie realizowany jest program nauczania matematyki, w którym odbywa się minimum 125 



8 
 

godzin (po 60 minut), czyli 167 lekcji (po 45 minut), w okresie ostatnich trzech lat nauki. 

Suma lekcji z klas 1-3, w przypadku 3-letniego cyklu nauczania lub suma lekcji z klas 2-4, 

w przypadku 4-letniego cyklu nauczania. 

Wymagania rekrutacyjne Top-up: 

Kandydaci powinni posiadać dyplom ukończenia studiów licencjackich lub inżynierskich na 

zbliżonym kierunku o ilości punktów 120-180 ECTS. 

 

   Zakwaterowanie 

 

Będąc przyjętym na  Copenhagen Business Academy uczelnia przesyła podręcznik dotyczący 

szukania zakwaterowania w Kopenhadze, który zawiera dokładny opis różnych opcji 

zakwaterowania i w jaki sposobów można o nie aplikować. Znalezienie miejsca zamieszkania 

jest bardzo pracochłonne i wymaga od nas dużego zaangażowania ze względu na ilość osób 

przyjeżdżających do Kopenhagi oraz dużą liczbę międzynarodowych uczelni. 

Zanim będziemy przyjęci rejestrujemy sie na poniższej stronie w celu wpisania się na listę 

oczekujących na mieszkanie: www.kollegierneskontor.dk 

Wszelkie informacje na temat sposobu aplikowania o zakwaterowanie za pomocą agencji są 

opisane w podręczniku przygotowanym przez uczelnię, który jest przesłany przez uczelnię z 

informacją o przyjęciu.   

 

   Galeria 

 

 
 

 

   

University College Absalon 

 

University College Absalon został założony w 2007 roku i obejmuje region 

Zelandii. Oferuje jedenaście profesjonalnych programów licencjackich, w 

tym dwa prowadzone w języku angielskim (w miastach Kalundborg oraz 

Vordingborg). Instytucja zmieniła nazwę w 2017 z University College 

Zealand na University College Absalon. Na uczelni obecnie uczy się około 

11 000 studentów z różnych krajów świata. 

https://www.kollegierneskontor.dk/default.aspx?lang=GB
https://en.wikipedia.org/wiki/Absalon


9 
 

University College Absalon jest pierwszą uczelnią uniwersytecką w Danii, która uzyskała 

akredytację instytucjonalną, bardzo pożądane wyróżnienie i najwyższe oficjalne uznanie za 

zapewnianie jakości uczelni wyższych w Danii. 

 

Programy uczelni działają w ścisłej współpracy z zawodami, do których uczą się studenci. 

Zapewnia to możliwości odbycia wysokiej jakości stażu, a także ciągły rozwój programów 

studiów, aby zapewnić absolwentom umiejętności potrzebne do dołączenia do stale 

zmieniającego się rynku pracy i poruszania się po nim. Priorytetem uczelni jest kształcenie 

studentów posiadających kwalifikacje zawodowe i kompetencje społeczne, które mogą 

zapewnić wysokie standardy zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. 

 

 

 

   Kierunki 

 

Bachelor of Engineering in Biotechnology (Kalundborg) – 3,5 roku  to program rozpoczęty w 

2017 roku w ścisłej współpracy z firmami Biotech z produkcją w rejonie Kalundborg. Firmy 

biotechnologiczne w Kalundborg współpracują w ramach Parku Ekoprzemysłowego 

Kalundborg, który tworzy sieć firm przemysłowych.  Wśród firm na tym obszarze jest firma 

farmaceutyczna Novo Nordisk, która posiada największy na świecie zakład produkujący 

insulinę w Kalundborg.   

Program biotechnologiczny łączy biologię, chemię i naukę inżynieryjną, a studenci uczą się 

praktycznych przypadków i projektów w międzynarodowych firmach biotechnologicznych 

zlokalizowanych w Kalundborg. Studenci odbywają płatny staż na ostatnim roku, a także 

mają możliwości pracy w firmach biotechnologicznych.   

W trakcie studiów nauczysz się dogłębnie stosować wiedzę z zakresu procesów 

biochemicznych i biotechnologicznych związanych z produkcją leków, przemysłem 

spożywczym i wyzwaniami środowiskowymi. Będziesz częścią małego i wysoce 

profesjonalnego środowiska ściśle współpracującego z przemysłem biotechnologicznym w 

Kalundborg, duńskim mieście biotechnologicznym. Firmy takie jak Novo Nordisk, Equinor i 

Novozymes to tylko niektóre z firm, które spotkasz w Kalundborg, poznając w ten sposób 

wyzwania i możliwości biotechnologiczne na dużą skalę. 

International Honors Degree in Teaching (Vordingborg) – 4 lata  znajduje się w mieście 

Vordingborg na południowo-zachodnim wybrzeżu Zelandii. Program jest skierowany do 

uczniów, którzy chcą zostać nauczycielami o międzynarodowym profilu. Program powstał ze 

względu na rosnącą liczbę szkół międzynarodowych na całym świecie, co stwarza duże 

zapotrzebowanie na nauczycieli z kompetencjami międzykulturowymi. W odpowiedzi na to 

zapotrzebowanie University College Absalon opracował dyplom z wyróżnieniem o 

międzynarodowym zasięgu.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Absalon
https://en.wikipedia.org/wiki/Kalundborg_Eco-industrial_Park
https://en.wikipedia.org/wiki/Kalundborg_Eco-industrial_Park
https://en.wikipedia.org/wiki/Novo_Nordisk
https://phabsalon.dk/english/
https://www.youtube.com/watch?v=5bNIzhDb7ss
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   Kryteria przyjęć 

 

Wymagania rekrutacyjne Bachelor Degree: 

- Wypis godzin oraz ocen   

- Świadectwo dojrzałości i ukończenia szkoły 

- list motywacyjny 

 

Wymagania językowe 

IELTS: 6,5, TOEFL: 83 lub test językowy przeprowadzony przez Open Future School 

 

Dodatkowe wymagania 

Bachelor of Engineering in Biotechnology : 

Matematyka - Całkowity czas nauki matematyki w szkole średniej powinien wynosić co 

najmniej 375 godzin (zegarowych).  

Język angielski - Całkowity czas nauki języka angielskiego w szkole średniej powinien wynosić 

co najmniej 210 godzin (zegarowych). 

Fizyka - Całkowity czas nauki fizyki w szkole średniej powinien wynosić co najmniej 200 

godzin (zegarowych). 

Chemia - Całkowity czas nauki chemii w szkole średniej powinien wynosić co najmniej 200 

godzin (zegarowych). 

Nie jest wymagany list motywacyjny – wymagane CV 

 International Honours Degree in Teaching  

Język angielski - Całkowity czas nauki języka angielskiego w szkole średniej powinien wynosić 

co najmniej 335 godzin (zegarowych). 

Interview – wybrane osoby, jeżeli nie spełniły kryteriów językowych 

 

 

   Zakwaterowanie 

Kalundborg 

Gmina Kalundborg gwarantuje zakwaterowanie dla studentów na 3 miesiące. Zespół 

pracowników jest gotowy do pomocy i dołoży wszelkich starań, aby pomóc studentom w 

znalezieniu zakwaterowania na początku semestru. Gmina Kalundborg oferuje „gwarancję 

dachu nad głową” 
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Jest to gwarancja oferowana studentom, którzy przenoszą się do Kalundborga i rozpoczynają 

dalszą edukację, ale nie mogli znaleźć stałego zakwaterowania. 

Ta gwarancja zapewni Ci a ‘roof-over-your-head guarantee’ na początku semestru. W ten 

sposób możesz skupić się na dobrym początku nauki w Kalundborg. 

Kontakt: moveto@kalundborg.dk 

 

Vordingborg 

University College Absalon ma dwa akademiki tuż obok kampusu w Vordingborg. Obiekty 

posiadają prywatne pokoje (nie umeblowane), wspólne łazienki i kuchnie. Akademiki mają 

długą listę oczekujących, więc należy złożyć wniosek jak najszybciej. 

Kontakt w sprawie zakwaterowania: Karina Thers Nielsen Andersen na adres ktn@pha.dk. 

Również istnieje możliwość wynajęcia kwater prywatnych: 

Domea - kundeservice@domea.dk 

Arbejdernes Boligselskab - info@ab-vordingborg.dk 

Ejendomsadministrationen FRB - udlejning@ea-frb.dk 

Hostel na pierwsze dni w Vordingborg:  

https://www.danhostel.dk/en/hostel/danhostel-vordingborg 

    

   Galeria 

 

 
 

 

 

System edukacji w Danii 

 

Duński system edukacji ma na celu promowanie kreatywności, innowacyjności, 

analitycznego i krytycznego myślenia. Jako student w Danii doświadczysz nowoczesnego 

środowiska edukacyjnego, w którym możesz uczyć się od ekspertów branżowych i odbywać 

staże w organizacjach o międzynarodowej renomie. 

Co więcej globalne partnerstwa między instytucjami szkolnictwa wyższego, 

przedsiębiorstwami, parkami naukowymi i publicznymi instytutami badawczymi sprawiają, 

że studia i badania w Danii odzwierciedlają najnowszą wiedzę i spełniają potrzeby globalnego 

rynku pracy. 

mailto:moveto@kalundborg.dk
mailto:ktn@pha.dk
mailto:kundeservice@domea.dk
mailto:info@ab-vordingborg.dk
mailto:udlejning@ea-frb.dk
https://www.danhostel.dk/en/hostel/danhostel-vordingborg
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Studia w Danii są podzielone na studia naukowe Professional Bachelor Degree i 
przygotowujące do zawodu Academy Profession Degree. Studia zawodowe są podzielone na 
2 etapy AP Degree, ktore trwa 2 lata i Top-up, ktore trwa 1,5 roku. Oba programy mogą być 
ukończone na dowolnych uczelniach w Danii. Wszyscy studenci Ap Degree odbywają 
obowiązkowy staż. 

Academy Profession Degree (AP Degree) - 2 lata (120 ECTS) + 1/1,5 
BA 

Professional Bachelor Degree (BA Degree) - 3/4 lata (180-240 ECTS) 

 

BA Degree Top up - 1,5 roku (90 ECTS) 

MA - 2 lata (30-60 ECTS praca magisterska) 

 

 

Zalety studiowania w Danii 

Czesne w Danii jest BEZPŁATNE! 

Koniec bezmyślnego wkuwania! Ten etap masz już za sobą! Aby uzyskać wyższe 
wykształcenie sam czytasz, analizujesz i oceniasz dany temat, a później to ty samodzielnie 
dochodzisz do własnej „prawdy”. Praktyka a nie teoria! 

Partnerskie relacje 'Student-Wykładowca' – wykładowcy traktują studenta jako równego 
sobie, jako człowieka tak samo poznającego świat. Relacje między studentami a 
wykładowcami są bardzo koleżeńskie. 

Wiedza i doświadczenie są przydatne w życiu codziennym, niektórzy studenci już w trakcie 

nauki rozpoczynają  własną działalność gospodarczą. 

Międzynarodowe środowisko akademickie owocujące w przyszłości poprzez nawiązanie 

kontaktów nie tylko koleżeńskich, ale również biznesowych na całym świecie. 

Duńska mentalność oraz tolerancja uczy najwyższych wartości w życiu, które pomagają w 

prowadzeniu biznesu i podejściu do klienta.  

Wysoki standard życia w Danii to nie tylko ludzie, ale również infrastruktura, zadbane miasta 

i nowoczesne budynki i kampusy. 

 

Finanse - Dania 

 

Czesne w Danii dla studentów z Unii Europejskiej jest BEZPŁATNE! 

 

Studenci z Polski mogą legalnie pracować i samodzielnie się utrzymywać.  Zarobki 

wystarczają na pokrycie wszystkich niezbędnych  kosztów życia. 
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Studenci z UE, którzy w trakcie studiów pracują min 10-12 godzin w tygodniu mają 

możliwość ubiegania się o wsparcia finansowe od państwa (SU as a migrant worker) w 

wysokości około 800 euro/miesiąc. 

Zalecamy posiadanie zabezpieczenia finansowego na okres pierwszych 3 miesięcy do czasu 

znalezienia pracy i dopełnienia wszelkich formalności.  

 

Koszty utrzymania w Danii 

 

Jeśli chodzi o wydatki na życie, będą one zależeć od stylu życia i nawyków. Natomiast 

pracując na pół etatu można całkowicie samodzielnie się utrzymać.  

Poniżej przedstawiamy średnie miesięczne wydatki:  

Średnie miesięczne 
wydatki  

Cena w Euro 

Wynajem mieszkania  300-500 

Żywność  150-200 

Telefon  30-50 

Transport  50-100 

Inne wydatki  50-100 

Razem miesięcznie  700-900 

 

Studenci z UE, którzy w trakcie studiów pracują min 10-12 godzin w tygodniu mają 

możliwość ubiegania się o wsparcia finansowe od państwa (SU as a migrant worker) w 

wysokości 800 euro/miesiąc. 

 

Praca studencka w Danii 

 

Wielu studentów w Danii pracuje w niepełnym wymiarze godzin. Jako student zagraniczny w 

Danii również będziesz mieć prawo do pracy, dopóki tu mieszkasz. Po ukończeniu studiów 

będziesz miał również możliwość poszukiwania pracy w pełnym wymiarze godzin. Nie trzeba 

znać języka duńskiego, gdyż w wielu duńskich firmach językiem roboczym jest angielski. 

Minimalna płaca: około 14 Euro / h 

Obywatele UE mogą przebywać w Danii 3 miesiące bez dopełniania formalności. W 

przypadku dłuższego pobytu w tym okresie trzeba ubiegać sie o pozwolenie na pobyt oraz 

numer CPR (indywidualny numer każdego obywatela, odpowiednik polskiego PESEL). 

Osoby z Unii Europejskiej chcący studiować i pracować w Danii po przyjeździe muszą ubiegać 

się o zezwolenie do pracy ES/EEB i następnie zgłosić się do urzędu podatkowego SKAT, w 

celu otrzymania karty podatkowej. 
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Osoby pracujące minimum 12h tygodniowo  mogą być uprawione do otrzymywania 

stypendium od rządu duńskiego – SU as a migrant worker. Aby móc ubiegać się o 

stypendium trzeba pracować legalnie w Danii co najmniej 43 godziny miesięcznie, czyli około 

10-12 godzin tygodniowo. 

Stypendium wynosi maksymalnie 6000DKK (800 Euro). 

 

Studia w Holandii 

 

Holandia to mały kraj w Europie Zachodniej, z bogatą tradycją kulturową, rozwiniętym 

systemem edukacji oraz ludźmi o otwartych umysłach. Na stosunkowo niewielkim obszarze 

nieco ponad 41 000 kilometrów kwadratowych mieszka ponad 17 milionów ludzi. 

Z Holandii łatwo zwiedzić resztę Europy. Nie tylko sąsiednie kraje są łatwe do odwiedzenia, 

kraj ten jest również dobrze połączony ze wszystkimi głównymi stolicami europejskimi. 

Możesz łatwo podróżować autobusem i pociągiem do Paryża, Londynu czy Berlina i równie 

łatwo wskoczyć do samolotu, aby odwiedzić Włochy lub Hiszpanię. 

Społeczeństwo holenderskie jest bardzo międzynarodowe. Od XVII wieku główne 

holenderskie miasta, takie jak Amsterdam, Rotterdam, a nawet Groningen, były 

międzynarodowymi ośrodkami handlowymi, w wyniku czego społeczeństwo jest bardzo 

międzynarodowe i wielokulturowe. 

Ten międzynarodowy charakter oznacza, że Holendrzy są tolerancyjni i otwarci na różne 

kultury i przekonania. To pokazuje sposób, w jaki wchodzą ze sobą w interakcje: możesz 

swobodnie wyrażać swoją opinię i mówić, co myślisz. Ludzi nie da się łatwo urazić, ale 

spodziewaj się, że będą też bezpośrednio z tobą! Ta bezpośredniość, która nie jest obraźliwa, 

ale trzeba się do niej przyzwyczaić. 

 

Uczelnie: 

 

Avans University of Applied Sciences 

 

Avans University of Applied Sciences powstał w 2004 roku w wyniku połączenia Hogeschool 

Brabant i Hogeschool ’s-Hertogenbosch. Na Uniwersytecie Nauk Stosowanych Avans około 

29 500 studentów studiuje 48 różnych kierunków. 

Avans znajduje się w 4 miastach w południowej Holandii: 

Breda 

's-Hertogenbosch 

Roosendaal 

Tilburg 
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Celem uczelni jest rozwijanie talentów, pomagając przyszłym absolwentom stać się wysoko 

wykwalifikowanymi specjalistami, którzy nieustannie rozwijają siebie i swój zawód oraz są 

świadomi swojej odpowiedzialności społecznej, także w wymiarze międzynarodowym. 

Avans University of Applied Sciences rzuca studentom wyzwanie, aby mogli w pełni 

wykorzystać swój potencjał. Robią to stawiając na rozwój uczniów. Ułatwienie procesu 

uczenia się jest ich głównym priorytetem przy podejmowaniu decyzji. 

 

Absolwenci Avans University of Applied Sciences posiadają niezbędne kompetencje 

zawodowe oraz podejście do nauki, dociekliwości, przedsiębiorczości i odpowiedzialności. 

Daje im to pewność, której potrzebują, aby stale rozwijać się jako profesjonaliści. Studenci 

Avast mogą być pewni, że ich program studiów jest przyszłościowy, zgodny z wymaganiami 

zarówno przyszłej dziedziny zawodowej, jak i ciągle zmieniającego się społeczeństwa. 

 

 

 

   Kierunki 

 

Kierunki Bachelor – 4 lata: 

Environmental Science for Sustainable Energy and Technology - Breda 

Finance and Control - Breda 

Industrial Engineering and Management - Breda 

International Business - Breda 

International Business - s-Hertogenbosch 

 

Kierunki Masters – 1 rok: 

Animation - s-Hertogenbosch 

Ecology Futures - s-Hertogenbosch 

 

 

   Kryteria przyjęć 

 

Wymagania rekrutacyjne Bachelor Degree: 

- Świadectwo z 2 lub 3 klasy 

- Świadectwo dojrzałości i ukończenia szkoły 

- list motywacyjny 

 

Wymagania językowe 

IELTS: 6 TOEFL: 80  

 

https://www.avans.nl/international
https://www.youtube.com/watch?v=rtWUOH4FXDU
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Dodatkowe wymagania 

Niektóre kierunki wymagają znajomości matematyki, chemii lub ekonomii na wyższym 

poziomie 

Wymagania rekrutacyjne Master Degree: 

Kandydaci powinni posiadać dyplom ukończenia studiów licencjackich lub inżynierskich na 

zbliżonym kierunku o ilości punktów 120-180 ECTS. 

Wymagania językowe 

IELTS: 6 TOEFL: 80 

 

   Zakwaterowanie 

 

Breda: 

Breda ma szybko rosnącą populację studentów. Oznacza to, że znalezienie odpowiedniego i 

niedrogiego zakwaterowania może być wyzwaniem. Na tej stronie znajdziesz informacje 

dotyczące wynajmu pokoju w Bredzie na czas studiów. 

Studentroomsbreda.com 

Avans University of Applied Sciences nie oferuje zakwaterowania dla studentów. Zamiast 

tego nawiązaliśmy współpracę z 2 głównymi spółdzielniami mieszkaniowymi w Bredzie, aby 

uruchomić stronę internetową z rezerwacją zakwaterowania: studentroomsbreda.com. 

Co musisz wiedzieć o tych pokojach: 

 Wszystkie pokoje są w pełni umeblowane. 

 Będziesz dzielić zakwaterowanie z innymi studentami, zwykle studentami 

zagranicznymi. 

 Ceny wynajmu wahają się od 370 do 475 euro miesięcznie. Obejmuje to wodę, prąd, 

gaz i dostęp do Internetu. 

 Będziesz musiał zapłacić czynsz za cały semestr w jednej płatności przy podpisywaniu 

umowy najmu. 

 Należy pamiętać, że na tej stronie internetowej oferowana jest ograniczona liczba 

miejsc zakwaterowania, więc nie wszyscy studenci mogą zostać zakwaterowani 

bezpośrednio przez 2 spółdzielnie mieszkaniowe. 

 

s-Hertogenbosch: 

 

Znalezienie odpowiedniego i niedrogiego zakwaterowania w 's-Hertogenbosch może być 

wyzwaniem. Avans University of Applied Sciences nie oferuje zakwaterowania dla 

studentów. Zamiast tego współpracuje ze spółdzielniami mieszkaniowymi i agencjami 

wynajmu. 
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Avans University of Applied Sciences nawiązał współpracę z jednym ze stowarzyszeń 

mieszkaniowych w 's-Hertogenbosch w celu uruchomienia strony internetowej do rezerwacji 

zakwaterowania: studentroomsbrabant.com. Na tej stronie można znaleźć dostępne pokoje 

w miejscowości 's-Hertogenbosch lub w jej pobliżu. Aby uzyskać dostęp, zarejestruj swoje 

dane i uiść opłatę rejestracyjną w wysokości 10 €. 

Studentroomsbrabant.com 

Pokoje nieumeblowane 

Możesz ubiegać się o nieumeblowany pokój. Jeśli więcej uczniów jest zainteresowanych 

konkretnym pokojem, o przydziale zadecyduje loteria. 

Umeblowane pokoje 

Oprócz nieumeblowanych pokoi dostępnych jest również szereg umeblowanych pokoi 

studenckich. Należy pamiętać, że dostępnych jest tylko ograniczona liczba takich miejsc, co 

oznacza, że nie każdy student może zostać tutaj zakwaterowany. 

Ceny wynajmu są różne, ale nie zapłacisz więcej niż 615 EUR miesięcznie. Obejmuje to wodę, 

energię elektryczną i gaz. 

 

   Galeria 

 
 

 

 

Breda University of Applied Sciences 

 

Na międzynarodowej uczelni Breda University of Applied Sciences studiuje około 7 000 

studentów z ponad 100 krajów świata. Uczelnia znajduje się na południu Holandii, w mieście 

Breda. Przygotowuje studentów do stanowisk kierowniczych w środowisku 

międzynarodowym. 

 

Breda University of Applied Sciences oferuje profesjonalne i akademickie programy 

licencjackie i magisterskie w dziedzinach Games, Media, Hotel, Facility, Logistics, Built 

Environment, Tourism and Leisure & Events. Zgodnie z założeniami strategicznymi, od 1 

września 2018 instytut zmienił nazwę na Breda University of Applied Sciences (dawniej NHTV 

Breda). 
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Od stycznia 2020 roku wszystkie kierunki studiów Uniwersytetu Nauk Stosowanych w 

Bredzie znajdują się na nowym kampusie przy Mgr. Hopmansstraat w Bredzie. Kampus to 

miejsce, w którym spotykają się studenci, dzielą się pomysłami, inspirują i zachęcają się 

nawzajem do odkrywania, co pozwala wspólnie tworzyć nowe rozwiązania i spostrzeżenia. 

 

  

   Kierunki 

 

Kierunki Bachelor –  3 lub 4 lata: 

Bachelor of Science Leisure Studies - 3 

Bachelor of Science Tourism - 3 

Built Environment - 4 

Creative Business - 4 

Creative Media and Game Technologies - 4 

Hotel Management – 3 lub 4 

International Facility Management -3 lub 4 

Leisure & Events Management - 4 

Logistics Engineering - 4 

Logistics Management - 4 

Tourism Management - 4 

 

Kierunki Masters – 1 rok: 

Executive Master Media Innovation 

Game Technology 

Imagineering –  czesne 10 385 Euro 

Master Leadership in Supply Chain Management 

Master of Science Leisure and Tourism Studies 

Master Strategic Events Management 

Media Innovation 

Tourism Destination Management 

 

 

   Kryteria przyjęć 

 

Wymagania rekrutacyjne Bachelor Degree: 

- Świadectwo z 2 lub 3 klasy 

- Świadectwo dojrzałości i ukończenia szkoły 

- list motywacyjny 

 

Wymagania językowe 

IELTS: 6 TOEFL: 80  

https://www.buas.nl/en
https://www.youtube.com/watch?v=kxlTEbGVadw
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Dodatkowe wymagania 

Niektóre kierunki wymagają CV, interview lub online assessment 

 

Wymagania rekrutacyjne Master Degree: 

Kandydaci powinni posiadać dyplom ukończenia studiów licencjackich lub inżynierskich na 

zbliżonym kierunku o ilości punktów 120-180 ECTS. 

Wymagania językowe 

IELTS: 6 TOEFL: 80 

Dodatkowe wymagania 

Niektóre kierunki wymagają CV, interview, project proposal lub esej na dany temat 

 

 

   Zakwaterowanie 

 

Breda ma rosnącą liczbę studentów, dlatego znalezienie pokoju w Bredzie nie jest łatwe. 

Breda University of Applied Sciences nie posiada własnych akademików, dlatego to Ty 

będziesz odpowiadać za znalezienie zakwaterowania w Bredzie. Ceny wynajmu pokoju 

studenckiego w Bredzie wahają się od 350 do 550 euro za miesiąc kalendarzowy. 

Uczelnia rekomenduje szukania zakwaterowania poprzez stronę: 

https://www.klikvoorkamers.nl/en/ 

Klik voor Kamers (Click for rooms). To wspólna inicjatywa trzech spółdzielni mieszkaniowych 

w Bredzie: Laurentius, Alwel i WonenBreburg. Możesz zarejestrować się (bezpłatnie) i 

znaleźć pokój poprzez ich stronę internetową. 

Uwaga: aby zarejestrować się w Klik voor Kamers, potrzebujesz dowodu rejestracji jako 

student Breda University of Applied Sciences. Możesz o to poprosić, wysyłając wiadomość e-

mail na adres studentoffice@buas.nl. W wiadomości e-mail podaj swoje imię i nazwisko oraz 

numer studenta. 

Pokoje w Holandii to przeważnie pokoje jednoosobowe, z kilkoma pokojami w jednym domu 

dzielonymi przez grupę studentów lub młodych ludzi. Dzielisz przestrzenie, takie jak salon 

(jeśli jest dostępny), kuchnia i łazienka. Większość oferowanych pokoi nie jest umeblowana 

(bez wyposażenia, zasłon, dywanów itp.). Należy o tym pamiętać, wynajmując pokój. 

    

 

https://www.klikvoorkamers.nl/en/
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Galeria 

 
 

 

 

 

Fontys University of Applied Sciences 

 

 

Fontys University of Applied Sciences jest jedną z największych uczelni nauk stosowanych w 

Holandii i oferuje różnorodne programy licencjackie i magisterskie w języku angielskim. 

Fontys ma największą  liczbę studentów zagranicznych w Holandii, ze studentami z ponad 80 

krajów z całego świata. Obecnie na uczelni studiuje ponad 40 000 studentów 

Programy uczelni są bardzo zróżnicowane, jest to mieszanka teorii, zastosowanie wiedzy, 

staże i prace dyplomowe. Uczelnia oferuje studentom perspektywę odkrywania własnych 

talentów i rozwijania się. Przygotowuje profesjonalistów, którzy przyjmują odpowiedzialność 

społeczną, wnoszą wkład w innowacje w swojej dziedzinie zawodowej i optymalnie rozwijają 

się na swój własny sposób. 

Jakość jest kluczową cechą wizji Fontys. Fontys dąży do osiągnięcia poziomu jakości, który 

będzie odpowiadał każdej instytucji szkolnictwa wyższego w kontekście europejskim. 

Programy międzynarodowe licencjackie i magisterskie prowadzone w języku angielskim są 

prowadzone na trzech kampusach w Eindhoven, Tilburg i Venlo.  

 

    

Kierunki 

 

Kierunki Bachelor – 4 lata: 

Automotive Engineering - Eindhoven 

Communication - International Communication Management - Eindhoven 

Electrical & Electronic Engineering - Eindhoven 

Finance & Control - International Finance & Control - Venlo 

Industrial Design Engineering - Velno 

Industrial Engineering & Management - Eindhoven 

Information & Communication Technology - Eindhoven 

International Business - Edinhoven 

International Business - Venlo  

https://www.youtube.com/watch?v=xTDAr0858MM
https://fontys.edu
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Trend Research & Concept Creation in Lifestyle 

Logistics Engineering - Venlo 

Logistics Management - Venlo 

Logistics Management - International Fresh Business Management - Venlo 

Marketing Management - Venlo 

Marketing Management - Digital Business Concepts - Tilburg 

Mechanical Engineering - Eindhoven 

Mechatronics - Eindhoven 

Informtion Technology - Software Engineering and Business Informatics – Venlo 

  

Kierunki Masters – 1 rok: 

Master of Science in Business & Management 

Master of Science International Logistics and Supply Chain Management 

Master of Science International Procurement and Supply Chain Management 

Master of Science Operations and Supply Chain Management 

 

 

 

   Kryteria przyjęć 

 

Wymagania rekrutacyjne Bachelor Degree: 

- Świadectwo z 2 lub 3 klasy 

- Świadectwo dojrzałości i ukończenia szkoły 

- list motywacyjny 

 

Wymagania językowe 

IELTS: 6 TOEFL: 80  

Dodatkowe wymagania 

Niektóre kierunki wymagają znajomości matematyki i fizyki na wyższym poziomie 

Wymagania rekrutacyjne Master Degree: 

Kandydaci powinni posiadać dyplom ukończenia studiów licencjackich lub inżynierskich na 

zbliżonym kierunku o ilości punktów 120-180 ECTS. 

Wymagania językowe 

IELTS: 6,5 TOEFL: 90 
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   Zakwaterowanie 

 

Zagranicznym studentom nie jest łatwo znaleźć zakwaterowanie w Holandii. Dlatego Fontys 

University of Applied Sciences oferuje studentom pomoc w zapewnieniu odpowiednio 

umeblowanego zakwaterowania na pierwszy okres studiów w Fontys. 

Fontys nie posiada własnych akademików na kampusie, ale nawiązała współpracę z wieloma 

różnymi agencjami mieszkaniowymi. Dzięki takiej współpracy Fontys może zapewnić 

studentom wskazówki dotyczące znalezienia zakwaterowania na pierwszy semestr lub rok 

akademicki w Fontys. Niestety Fontys może zagwarantować zakwaterowanie tylko dla 

ograniczonej liczby studentów. Dlatego zdecydowanie zalecamy dalsze samodzielne 

poszukiwanie pokoju. 

Ostateczny termin dostarczenia formularza zakwaterowania to 15 Czerwca, jeśli zaczynasz 

we Wrześniu lub 8 Grudnia, jeśli zaczynasz w Lutym. Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone 

na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy, kto ukończył pełny proces rejestracji. Jeśli nie zostaniesz 

przyjęty na wybrane przez Ciebie studia, Twój wniosek o zakwaterowanie zostanie 

anulowany bez opłat. 

 

Galeria 

 
 

 

 

 

 

HAN University of Applied Sciences 

 

HAN University of Applied Sciences mieści się we wschodniej części Holandii z kampusami w 

miastach Arnhem i Nijmegen. Uczelnia oferuje naukę na czterech wydziałach, gdzie studiuje 

już ponad 30 000 studentów. 

Misją HAN jest przygotowanie studentów do przyszłej praktyki zawodowej. Również misją 

jest zapewnianie innowacji w dynamicznym, coraz bardziej zglobalizowanym i złożonym 

społeczeństwie. HAN chce stwarzać ludziom możliwości rozwoju jako profesjonaliści, ale 

również jako jednostki i zaoferować trampolinę do sensownej przyszłości. 

Uczelnia szkoli studentów, aby stali się pewnymi siebie, silnymi osobami, które patrzą poza 

granice i są wyposażone w innowacje w swoim zawodzie. Wymaga to interdyscyplinarnej 
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perspektywy, która stymuluje uczenie się i innowacje. HAN dąży do maksymalnego wpływu 

osobistego i innowacji społecznych.  

Środowisko edukacyjne w HAN zapewnia studentom spokój i bezpieczeństwo potrzebne do 

integracji akademickiej i społecznej. Uczelnia od samego początku uważa studentów za 

profesjonalistów. Dużo inwestuje w rozwijanie relacji między studentami a kadrą 

nauczycielską. 

Kampus Arnhem:   Kampus Nijmegen:  

 

 

    

 

Kierunki 

 

 

Kierunki Bachelor – 4 lata: 

Automotive Engineering 

Chemistry 

Communication 

Electrical and Electronic Engineering 

International Business 

Life Sciences 

Mechanical  

  

Kierunki Masters – 1,5-2 lata: 

Automotive Systems 

Control Systems 

Embedded Systems 

Engineering Systems 

Lean Engineering 

Molecular Life Sciences 

Sustainable Energy 

 

 

   Kryteria przyjęć 

 

Wymagania rekrutacyjne Bachelor Degree: 

- Świadectwo z 2 lub 3 klasy 

- Świadectwo dojrzałości i ukończenia szkoły 

- list motywacyjny 

 

Wymagania językowe 

IELTS: 6 TOEFL: 80  

Dodatkowe wymagania 

Niektóre kierunki wymagają znajomości matematyki, fizyki, biologii lub chemii na wyższym 

poziomie. 

Również aplikanci po sprocesowaniu aplikacji mogą być zaproszenia na online Interview. 

https://hanuniversity.com/en/
https://www.youtube.com/watch?v=oOdw_NqsTGg
https://www.youtube.com/watch?v=5Xp0gZHCe9A
https://www.youtube.com/watch?v=WL9TDP9C5Fk
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Wymagania rekrutacyjne Master Degree: 

Kandydaci powinni posiadać dyplom ukończenia studiów licencjackich lub inżynierskich na 

zbliżonym kierunku o ilości punktów 120-180 ECTS. 

Wymagania językowe 

IELTS: 6-6,5 TOEFL: 80 CAE/CPE 

 

   Zakwaterowanie 

 

HAN uniwersytet nie oferuje własnych akademików. W obu miastach Arnhem i Nijmegen, w 

których znajdują się kampusy uczelni są agencje mieszkaniowe, gdzie możemy szukać 

kwatery prywatnej. 

Arnhem  

W Aatnhem możemy skorzystać z usług agencji mieszkaniowej Vivare, która oferuje pokoje 

pod wynajem o różnym standardzie i w różnych cenach. Rejestracja i aplikacja o 

zakwaterowanie jest całkowicie bezpłatna. 

Nijmegen 

W Nijmegen możemy skorzystać z usług agencji mieszkaniowych Stichting Studenten 

Huisvesting Nijmegen oraz The Room Centre Foundation Nijmegen. Obie agencje mają 

bogatą ofertę dostępnych zakwaterowań, natomiast pobierają opłatę rejestracyjną w 

wysokości € 20-25. 

W obu miastach można również szukać kwatery prywatnej w innych agencjach. 

 

Galeria 
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Inholland University of Applied Sciences  

 

Inholland University of applied sciences jest wyższą uczelnią nauk stosowanych, która 

oferuje międzynarodowe kształcenie oraz prowadzi badania naukowe w praktyce 

zawodowej. Uczelnia oferuje szerokie, akredytowane programy licencjackie w różnych 

lokalizacjach w całym regionie Randstad. W wielu dziedzinach: od innowacji po biznes i od 

technologii po media. 

Uczelnia posiada cztery kampusy uniwersyteckie z blisko 30 000 studentów z około 100 

krajów świata: 

- Amsterdam/Diemen 

- Delft 

- Haarlem 

- Haga 

 

Dla Inholland uczenie się to coś więcej niż tylko zdobywanie wiedzy i umiejętności 

potrzebnych do wykonywania określonej pracy lub dziedziny specjalizacji. Dla Inholland 

uczenie się to sposób myślenia, który przyjmujesz. Sposób myślenia, który pomaga Ci 

rozwijać się każdego dnia. Uczelnia pomaga Ci rozwinąć ten sposób myślenia, aby 

przygotować się na rynek pracy w przyszłości. 

Inholland koncentruje się na satysfakcji studentów. Kampusy są stosunkowo niewielkie, więc 

wykładowcy i studenci znają się z imienia. Od samego początku czujesz się jak w domu i 

czujesz osobistą atmosferę.  

 

    

Kierunki 

 

Kierunki Bachelor – 4 lata: 

 

Aeronautical Engineering - Delft 

Business Innovation- Amsterdam 

Creative Business - The Hague 

Creative Business - Haarlem 

Information Technology - Haarlem 

Mathematical Engineering - 

Amsterdam/Diemen 

Tourism Management – Amsterdam

 

 

Kryteria przyjęć 

 

Wymagania rekrutacyjne Bachelor Degree: 

- Świadectwo z 2 lub 3 klasy 

- Świadectwo dojrzałości i ukończenia szkoły 

- list motywacyjny 

https://www.inholland.nl/inhollandcom/
https://www.youtube.com/watch?v=qinunt1l3wQ&t=14s
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Wymagania językowe 

IELTS: 6 TOEFL: 80  

Dodatkowe wymagania 

Niektóre kierunki wymagają znajomości matematyki lub fizyki na wyższym poziomie. 

 

   Zakwaterowanie 

 

Inholland University of Applied Sciences nie oferuje własnych akademików. We wszystkich 

czterech miastach, w których znajdują się kampusy uczelni są agencje mieszkaniowe, gdzie 

możemy szukać kwatery prywatnej. Uczelnia współpracuje z jedna z nich zwana DUWO, 

natomiast liczba miejsc jest ograniczona. Ze względu na niewielką dostępność kwater 

prywatnych poszukiwania rozpoczynamy na 3-4 miesiące przed rozpoczęciem roku 

akademickiego. 

Szukając kwatery prywatnej na własną rękę przeczytaj dokładnie umowę przed podpisaniem 

i upewnij się, że wszystko rozumiesz. Sprawdź, co zawiera czynsz, a co nie. Czynsz 

podstawowy często nie pokrywa dodatkowych kosztów. 

 

Amsterdam/Diemen 

 

Bardzo trudno jest znaleźć zakwaterowanie w Amsterdamie / Diemen ze względu na brak 

pokoi studenckich. W związku z tym aplikacje o pokój składamy do agencji mieszkaniowej 

DUWO tak szybko jak jest to możliwe, ponieważ nie ma gwarancji uzyskania miejsca. 

 

W celu bezpiecznego poszukiwania mieszkania krótkoterminowego lub długoterminowego 

na własną rękę zachęcamy do odwiedzenia poniższych stron: 

 ROOM.nl 

 Kamernet  

 The Student Hotel 

 Our Campus 

 Nestpick 

 HiCondo 

 Housing Anywhere   

Jako student Inholland University of Applied Sciences możesz otrzymać konto VIP i 

priorytetowy dostęp do ofert w Amsterdamie.  
 

 

Delft 

 

Jeśli planujesz rozpocząć edukację i zamieszkać w Delft, radzimy rozpocząć poszukiwania 

zakwaterowania już na wczesnym etapie. Delft to miasto studenckie, ale stosunkowo małe, 

więc dostępność wolnych pokoi jest ograniczona. 

https://www.room.nl/en/
https://kamernet.nl/
https://www.thestudenthotel.com/amsterdam-city/stay/student-stay/?utm_source=university&utm_medium=referral&utm_term=inholland_amsterdam&utm_content=amsterdam-city&utm_campaign=semester
https://ourcampus.nl/en/
https://www.nestpick.com/
http://www.hicondo.nl/en/
mailto:Housing%20Anywhere%20-%20Jako%20student%20Inholland%20University%20of%20Applied%20Sciences%20możesz%20otrzymać%20konto%20VIP%20i%20priorytetowy%20dostęp%20do%20ofert%20w%20Amsterdamie.%20Jeśli%20masz%20pytanie,%20wyślij%20e-mail%20na%20adres:%20vip@housinganywhere.com
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Jeśli będziesz studiować inżynierię lotniczą, możesz ubiegać się o pokój w agencji 

mieszkaniowej DUWO. 

 

W celu bezpiecznego poszukiwania mieszkania krótkoterminowego lub długoterminowego 

na własną rękę zachęcamy do odwiedzenia poniższych stron: 

 Housing Anywhere 

Jako student Inholland University of Applied Sciences możesz otrzymać konto VIP i 

priorytetowy dostęp do ofert w Rotterdamie, Delft i Hadze. 

 

 The Student Hotel 

 Studentenwoningweb 

 Kamernet 

 Pararius 

 ROOM 

 Uniplaces  

 Stadswonen  

 Kamers Delft 

 Hostel Delft  

 Kamer Delft 

 Simple Stay 
 

 

 

Haarlem 

 

Znalezienie zakwaterowania w Haarlem jest bardzo trudne ze względu na brak pokoi 

studenckich.  

W związku z tym aplikacje o pokój składamy do agencji mieszkaniowej DUWO tak szybko jak 

jest to możliwe, ponieważ nie ma gwarancji uzyskania miejsca. 

Jeśli chcesz lub musisz samodzielnie szukać mieszkania, radzimy rozpocząć poszukiwania co 

najmniej trzy do czterech miesięcy przed przyjazdem na poniższych stronach: 

 ROOM 

 Housing Anywhere 

 Woninget 

 Kamernet 

 Pararius apartmens for rent in Haarlem 

 Uniplaces 

 Kamer Haarlem 

 Eb en Vloed Zandvoort (rental period mid Sept 2019 – end of March 2020) 
 

 

 

https://housinganywhere.com/s/Delft--Netherlands
https://housinganywhere.com/s/Delft--Netherlands
https://www.thestudenthotel.com/delft/
https://www.studentenwoningweb.nl/en/
https://kamernet.nl/en
https://www.pararius.com/apartments/delft
https://www.room.nl/en/
https://www.uniplaces.com/
https://www.stadswonenrotterdam.nl/en/discover/city-apartments-rotterdam/
http://www.kamersdelft.nl/
http://www.hosteldelft.nl/
https://www.kamer-delft.nl/
https://www.simplestay.nl/
https://www.room.nl/
http://www.housinganywhere.com/
http://www.woningnet.nl/
http://www.kamernet.nl/
https://www.pararius.com/apartments/haarlem
https://www.uniplaces.com/
https://www.ebenvloedzandvoort.nl/en/welcome_en/
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Haga 

 

Uniwersytet nie posiada własnych mieszkań czy akademików w Hadze, dlatego najlepiej 

zakwaterowania szukać przez DUWO.  

W celu bezpiecznego poszukiwania mieszkania krótkoterminowego lub długoterminowego 

na własną rękę zachęcamy do odwiedzenia poniższych stron: 

 

 Housing Anywhere (short-long stay) 

Jako student Inholland University of Applied Sciences możesz otrzymać konto VIP i 

priorytetowy dostęp do ofert w Rotterdamie, Delft i Hadze. 

 DUWO  (największa agencja mieszkaniowa) 

 Stayatspot (Pokoje są strategicznie zlokalizowane, blisko jednej z dworców 

kolejowych, uniwersytetu lub dobrego połączenia komunikacyjnego w pobliżu) 

 WoonInvest  

 Kamernet  

 The Student Hotel  

 Wolf Huisvestingsgroep 

 Room to Rent  

 Student Housing The Hague (Pierwszeństwo mają studenci zagraniczni Inholland, w 

tym bezpłatny „personal care package”) 

Ponadto możesz dołączyć do grup na Facebooku. Oto niektóre z najbardziej aktywnych: 

 Short Rental/Short Stay Expat The Hague 

 Find room/roommate in The Hague 

 Den Haag Housing 

 

Galeria 

 
 

 

 

https://www.duwo.nl/en/home/
https://housinganywhere.com/s/The-Hague--Netherlands
https://www.duwo.nl/en/home/
https://www.stayatspot.com/
https://www.wooninvest.nl/ik-zoek/studentenkamers
https://kamernet.nl/
https://www.thestudenthotel.com/
http://www.minvm.nl/
https://www.room-to-rent.nl/en_GB/
https://hi.shth.nl/InHollandDH
http://www.facebook.com/groups/1620295951523908/
http://www.facebook.com/groups/roommateindenhaag/
http://www.facebook.com/groups/denhaag.housing/
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The Hague University of Applied Sciences  

 

Haga University of Applied Sciences, w skrócie THUAS, jest uniwersytetem nauk stosowanych 

z kampusami zlokalizowanymi w Hadze i wokół niej w regionie metropolitalnym Randstad na 

zachodzie Holandii . Miasto jest holenderską siedzibą rządu i siedzibą wielu ważnych 

międzynarodowych instytucji prawnych, zajmujących się bezpieczeństwem i pokojem np. 

ONZ czy Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (International Court of Justice). 

Kampus uniwersytecki znajduje się w samym sercu miasta i z trzech stron otoczony jest 

wodą, więc przerwę między wykładami można spędzić nad morzem. Haga University of 

Applied Sciences jest znana z międzynarodowej charakterystyki populacji studentów, której 

kampus obejmuje około 146 narodowości. Uczelnia współpracuje z firmami, organami 

publicznymi i innymi organizacjami w regionie Haaglanden, a także z instytucjami 

międzynarodowymi. 

 

Let’s change. You. Us. The world. – jest to motto The Hague University of Applied Sciences. 

Uczelnia chce dać uczniom możliwość zmiany i ulepszenia świata, w którym żyją, ale może 

się to zdarzyć tylko wtedy, gdy będziemy współpracować - jeśli będziemy ewoluować i 

zmieniać się. 

Stale musimy stosować nowe perspektywy i rozwiązania, aby sprostać obecnym i przyszłym 

wyzwaniom. Szybciej znajdziemy odpowiedzi, jeśli będziemy gotowi do dzielenia się 

spostrzeżeniami, umiejętnościami i metodami. 

 

Globalni obywatele 

Uczelnia zachęca studentów, wykładowców i partnerów, aby stali się światowymi 

obywatelami o otwartych umysłach - aby twardo trzymali się własnych przekonań i stawiali 

czoła światu. Zdajemy sobie sprawę, że nasze własne zaangażowanie zawodowe ma 

znaczenie i musimy współpracować, aby opracować i zastosować kreatywne rozwiązania.  

THUAS to bezpieczne, praktyczne środowisko, w którym jako obywatele świata możemy się 

rozwijać i wprowadzać innowacje - aby wspólnie uczestniczyć w rozwoju, tworzeniu sieci 

kontaktów i praktyce. W ten sposób planujemy kształtować i zmieniać świat, w którym 

żyjemy, jednocześnie rozwijając własną wiedzę i umiejętności.  

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Hague
https://en.wikipedia.org/wiki/Randstad
https://en.wikipedia.org/wiki/Netherlands
https://www.thehagueuniversity.com/
https://www.youtube.com/watch?v=I-tfXWgCzBg
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Kierunki 

 

Kierunki Bachelor – 4 lata: 

 

European Studies - 3 years 

European Studies - 4 years 

Industrial Design Engineering 

International & European Law 

International Business - 3 years 

International Business - 4 years 

International Communication Management 

International Financial Management and Control - 3 years 

International Financial Management and Control - 4 years 

International Public Management 

International Sport Management 

Process & Food Technology - 3 years 

Process & Food Technology - 4 years 

Safety and Security Management Studies 

User Experience Design 

 

 

Kryteria przyjęć 

 

Wymagania rekrutacyjne Bachelor Degree: 

- Świadectwo z 2 lub 3 klasy 

- Świadectwo dojrzałości i ukończenia szkoły 

- list motywacyjny 

 

Wymagania językowe 

IELTS: 6 TOEFL: 80  

 

 

   Zakwaterowanie 

 

Haga jest międzynarodowym miastem Pokoju i Sprawiedliwości oraz siedzibą wielu ambasad, 

korporacji międzynarodowych i instytucji szkolnictwa wyższego. Z tego powodu rynek 

mieszkaniowy jest bardzo napięty a czas poszukiwania mieszkania może się wydłużyć. 

Poszukiwanie miejsca do zamieszkania w Hadze lub jednym z pobliskich miast może być 

trudnym doświadczeniem, dlatego warto wcześnie rozpocząć poszukiwanie zakwaterowania.  
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THUAS współpracuje z agencją mieszkaniową DUWO, która specjalizuje się w kwaterach 

prywatnych dla studentów. Agencja oferuje w pełni umeblowane pokoje w niedalekich 

okolicach kampusu. Pokoje są zazwyczaj jednoosobowe z dzieloną kuchnią i łazienką z innymi 

studentami. Aby mieć pewność, że otrzymasz  pokój, należy szukać mieszkania natychmiast, 

gdy tylko dowiesz się, że zostałeś przyjęty na studia. 

DUWO Accommodation 

 

Galeria 

 

 

 

 

HZ University of Applied Sciences 

 

HZ University of Applied Sciences ma około 4800 studentów i 25 programów licencjackich, z 

których osiem jest prowadzonych w języku angielskim. Ponad 500 studentów pochodzi spoza 

Holandii, więc uczelnia jest świetną mieszanką studentów holenderskich i zagranicznych.  

Jako uniwersytet nauk stosowanych są ekspertami w dziedzinie wody, energii i witalności.  

Każdego roku „Keuzegids Hoger Onderwijs” (Guide to Higher Education) przeprowadza 

ankietę dotyczącą szkolnictwa wyższego w Holandii. Od 2011 roku HZ znajduje się w 

pierwszej trójce wielodyscyplinarnych holenderskich uniwersytetów nauk stosowanych. 

Jakość edukacji, dostępność wykładowców i małych grup studenckich jest jednym z atutów 

HZ, ale również sale lekcyjne, miejsca do pracy i sprzęt komputerowy zostały ocenione jako 

doskonałe. 

 

 

 

   Kierunki 

 

Kierunki Bachelor – 3 lub 4 lata: 

Chemistry 

Civil Engineering 

Industrial Engineering & Management 

Information and Communication 

Technology 

International Business 

Logistics Engineering 

Tourism Management 

Water Management

https://www.duwo.nl/en/i-search/accommodate/accommodate-location-the-hague/the-hague-university-of-applied-sciences/
https://hz.nl/en/
https://www.youtube.com/watch?v=mXXhU2Kb_Xg&feature=emb_logo
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Kryteria przyjęć 

 

Wymagania rekrutacyjne Bachelor Degree: 

- Świadectwo z 2 lub 3 klasy 

- Świadectwo dojrzałości i ukończenia szkoły 

- list motywacyjny 

 

Wymagania językowe 

IELTS: 6 TOEFL: 80  

Dodatkowe wymagania 

Niektóre kierunki wymagają znajomości matematyki, fizyki, biologii lub chemii na wyższym 

poziomie. 

Wymagania rekrutacyjne Master Degree: 

Kandydaci powinni posiadać dyplom ukończenia studiów licencjackich lub inżynierskich na 

zbliżonym kierunku o ilości punktów 120-180 ECTS. 

Wymagania językowe 

IELTS: 6,5 TOEFL: 90 CAE/CPE 

 

Zakwaterowanie 

 

Szukając  zakwaterowania w Zelandii, istnieje możliwość znalezienia dobrego i niedrogiego 

pokoju w Vlissingen lub Middelburgu. Większość domów studenckich znajduje się w pobliżu 

centrów miast oraz w odległości rowerowej od HZ. W Vlissingen można również mieszkać 

blisko bulwaru i plaży, jeśli chcesz zaczerpnąć świeżego powietrza. 

HZ nawiązał współpracę z firmami mieszkaniowymi APV i Villex, aby ułatwić studentom 

znalezienie miejsca do zamieszkania. Po zarejestrowaniu się w HZ możesz rozpocząć 

rezerwację pokoju. Rezerwacji zakwaterowania należy dokonać samodzielnie. 

Vlissingen  

APV ma setki pokoi i studiów w Vlissingen. Ich baza danych waha się od niskiej do wysokiej 

klasy wynajmu, od małych do dużych pomieszczeń i od nieumeblowanych po umeblowane. 

APV Housing ściśle współpracuje z (lokalnymi) firmami, radami miejskimi, spółdzielniami 

mieszkaniowymi, HZ University of Applied Science i mieszkańcami. Możesz poinformować 

APV o swoich preferencjach i życzeniach dotyczących zakwaterowania. Ceny zaczynają się od 

250 € miesięcznie i rosną w zależności od wielkości pokoju i wymaganego komfortu. APV 

stosuje zasadę „kto pierwszy, ten lepszy”. Dlatego warto jak najszybciej zarejestrować się 

online. 
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Middelburg 

Villex & APV  to dwie agencje mieszkaniowe, które oferują różne przestrzenie mieszkalne w 

Middelburgu i wciąż buduje nowe. Oprócz domów, mieszkań i akademików (studenckich) 

oferują kawalerki i biura. W obu agencjach mieszkaniowych rejestrujemy się online jak tylko 

otrzymamy ofertę przyjęcia od uczelni. 

 

Galeria 

 

 

 

 

 

System edukacji w Holandii 

 

Edukacja holenderska skupia się na pracy zespołowej, co ułatwia poznawanie innych 

studentów międzynarodowych. Przez znaczną część studiów będziesz pracować w grupach, 

w celu analizowania i rozwiązywania określonych problemów. Również zdobędziesz 

praktyczne doświadczenie zawodowe poprzez staże lub przeprowadzenie eksperymentów w 

laboratoriach, w zależności od kierunku studiów. 

Bardzo ważna jest interakcja na zajęciach. Wykładowcy oczekują, że będziesz myśleć o 

przedstawionej Ci wiedzy oraz rozwijać i wyrażać swoją opinię. Możesz zadawać pytania i być 

krytycznym wobec wypowiedzi wykładowców lub kolegów. Pozwala to na użycie własnej 

kreatywności, aby zastosować nowo zdobytą wiedzę. 

Holenderski system edukacji opiera się na szacunku dla opinii i przekonań każdej osoby. To 

podejście nie ogranicza się do instytucji edukacyjnych, jest cechą narodową spotykaną w 

codziennym życiu. Stanowi podstawę zróżnicowanego i pluralistycznego społeczeństwa 

Holandii. 

Studiowanie w Holandii pozwoli być nam bardziej otwartym na nowe doświadczenia i 

zwiększy orientację międzynarodową. 
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Zalety studiowania w Holandii 

 

Holenderskie uniwersytety oferują największą liczbę programów nauczania w języku 

angielskim w Europie kontynentalnej.  

Co więcej 95% Holendrów mówi po angielsku, więc łatwo jest porozumieć się w życiu 

codziennym. 

Jakość holenderskiego szkolnictwa wyższego jest dobrze znana na całym świecie. Czesne i 

koszty utrzymania są znacznie niższe niż w krajach anglojęzycznych. 

Holenderski system edukacji jest interaktywny i skupiony na uczniu. Rozwiniesz cenne 

umiejętności, takie jak analizowanie, rozwiązywanie praktycznych problemów i kreatywne 

myślenie. 

Studenci międzynarodowi w Holandii pochodzą z ponad 160 różnych krajów. Społeczeństwo 

holenderskie jest bardzo zróżnicowane i integracyjne. Społeczeństwo ma silne powiązanie z 

innymi kulturami, środowiskiem biznesowym i światem. Holendrów cechuje otwartość i 

bezpośredniość, więc łatwo jest ich poznać i wymienić się pomysłami. 

Holandia jest jednym z najbezpieczniejszych krajów na świecie według Global Peace 2018 i 

należy do 10 najszczęśliwszych krajów świata.  

Holandia ma bardzo bogatą historię i największą ilość muzeów na świecie. 

Holandia jest 18 największą gospodarką na świecie. Jedne z największych międzynarodowych 

koncernów na świecie, w tym Philips, Heineken, KLM, Shell, ING i Unilever. Holland jest 

światowym liderem w wielu dziedzinach, w tym w rolnictwie, gospodarce wodnej, sztuce i 

projektowaniu, logistyce i zrównoważonej energii. 

 

Finanse - Holandia 

 

Roczne czesne dla studentów z Unii Europejskiej zaczyna się od € 2168 euro za studia 

licencjackie za rok akademicki 2021-2022. Rząd holenderski obniżył o połowę czesne dla 

studentów pierwszego roku studiów wyższych! Czesne za studia magisterskie jest zależne od 

uczelni. 

Pożyczka na czesne: 

Czesne w Holandii jest stosunkowo niewielkie i jest płatne w 1 lub 10 ratach w ciągu roku 

akademickiego. Rząd holenderski przygotował pożyczkę na czesne dla studentów z UE 

Wymagane dokumenty: 

- kopia paszportu lub dowodu osobistego 

- numer BSN (Burger Servicenummer - numer ubezpieczenia socjalnego i identyfikacji 

podatkowej) 
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Kwota pożyczki na czesne: € 173,58 / miesiąc 

 

Spłata:  pożyczkę trzeba spłacić po skończeniu studiów. Spłata trwa do 15 lat i rozpoczyna się 

2 lata po ukończeniu studiów. W tym czasie trzeba spłacić pożyczkę wraz z 

oprocentowaniem (roczna stopa procentowa to około 0,12%). Minimalna kwota spłaty to € 

45,41 miesięcznie. 

 

Dofinansowanie dla pracujących studentów: 

Rząd holenderski ustanowił system finansowania kosztów utrzymania dla pracujących 

studnetów. Kwalifikują się studenci, którzy nie ukończyli 30 lat, studiują w pełnym wymiarze 

godzin i pracują miesięcznie minimum 56 godzin. 

 

Dofinansowanie składa sie z: 

- pożyczki  

- dodatkowego grantu 

- studenckiego dodatku do transportu  

  

Kwota dofinansowania: € 867,68 miesięcznie (€ 481,06 pożyczki i € 386,08 granta).  

Pożyczka jest spłacalna, natomiast dodatkowy grant oraz studencki dodatek do transportu są 

bezzwrotne, jeżeli  ukończymy studia w ciągu 10 lat. 

Wysokość przyznanego grantu jest uzależniona od zarobków rodziców (pułap zarobkowy – € 

36 000).  

Spłata pożyczki: okres spłaty pożyczki to 35 lat. Kwota spłaty: 4% od nadwyżki od minimalnej 

płacy krajowej. 

 

 

Koszty utrzymania w Holandii 

 

Wydatki na życie, będą one zależeć od stylu życia, nawyków oraz miejsca studiowania. 

Natomiast pracując na pół etatu można całkowicie samodzielnie się utrzymać. Również 

studenci z UE mają dostęp do rządowego dofinansowania dla pracujących studentów w 

formie pożyczki i bezzwrotnego granta. 
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Poniżej przedstawiamy średnie miesięczne wydatki:  

Średnie miesięczne 
wydatki  

Cena w Euro 

Wynajem mieszkania  300-500 

Żywność  150-200 

Telefon  20-30 

Transport  20-30 

Inne wydatki  50-100 

Razem miesięcznie  600-800 

 

 

Praca studencka w Holandii 

 

W Holandii językiem w pracy jest głównie język angielski, dlatego studenci mają możliwość 

zatrudnienia na pół etatu i samodzielnego się utrzymania. W Holandii jest bardzo małe 

bezrobocie, więc nie ma większych problemów z uzyskaniem pracy na pół etatu podczas 

studiów, która pozwoli na pokrycie kosztów utrzymania. 

 

Minimalna płaca: około 6-10 Euro / h 

W Holandii pozwolenie na pracę nie jest wymagane, natomiast jeśli masz pracę będziesz 

potrzebował tak zwany numer ubezpieczenia społecznego, czyli numer BSN. Rejestrując się 

w urzędzie lokalnym, automatycznie otrzymasz numer BSN - numer ubezpieczenia 

socjalnego i identyfikacji podatkowej. O numer BSN należy ubiegać się w lokalnym biurze 

urzędu Tax and Customs Administration. 

Wszyscy studenci, którzy będą mieszkać w Holandii dłużej niż trzy miesiące mają obowiązek 

zarejestrowania się w urzędzie emigracyjnym IND w celu uzyskania pozwolenia na pobyt oraz 

uzyskać naklejkę pobytową dla EU/EEA do paszportu. Pozwolenie na pobyt jest wydawane 

do końca roku akademickiego, więc co roku trzeba ponownie o nie aplikować. 

 

 

Studia w Wielkiej Brytanii 

Wielka Brytania jest jednym z najpopularniejszych miejsc na świecie do studiowania 

szkolnictwa wyższego, gdzie co roku wyjeżdża ponad 500 000 studentów zagranicznych. 

Jest to jedno z wiodących miejsc na świecie dla studentów zagranicznych, drugie po USA. 

Brytyjskie uniwersytety należą do najlepszych na świecie i co roku osiągają dobre wyniki w 

światowych rankingach. Mają również wysokiej klasy badania rozpoznawane na całym 

świecie. 
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Brytyjskie stopnie naukowe i kwalifikacje są uznawane przez pracodawców i naukowców na 

całym świecie. Dzięki studiom w Wielkiej Brytanii studenci mają możliwość rozwijania 

umiejętności, wiedzy oraz krytycznego myślenia . 

Wyjazd na uniwersytet w Wielkiej Brytanii to świetny sposób na poszerzenie wiedzy, 

poznawanie nowych ludzi, poznanie nowej kultury i cieszenie się nowymi doświadczeniami. 

Wszyscy studenci otrzymują duże wsparcie na uniwersytecie i szansę na doświadczenie 

wspaniałego życia studenckiego. Niezależnie od Twoich zainteresowań, istnieje ogromna 

liczba klubów i stowarzyszeń, a także bogate życie towarzyskie. 

 

 

Uczelnie: 

 

 

Aberystwyth University 

 

Aberystwyth University – najstarszy walijski Uniwersytet w Aberystwyth w Wielkiej Brytanii. 

Aberystwyth University nr 1 jako najbezpieczniejsze miejsce w UK do bycia studentem 
‘Safest place in the UK to be a student’ (Daily Mail’s Complete University Guide 2013). 

Uniwersytet numer 5 na świecie ‘Best place in the world to be a student’. Piąte miejsce pod 
względem satysfakcji oraz atrakcyjności miejsca studiów (iGraduate Survey 2012-2013). 

Pod względem zaplecza naukowego-technicznego i infrastruktury Uniwersytet znajduje się w 
pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni brytyjskich ‘Top ten in the UK for facilities’ (Times 
Higher Education Survey 2013). 

Absolwentem uczelni jest Książe Karol, przez wiele lat był on także jej rektorem (Chancellor). 

W Aberystwyth są jedne z najniższych kosztów utrzymania w UK. 

Kilkadziesiąt kierunków do wyboru. Znacznie większa ilość miejsc niż w Polsce to gwarancja 
miejsca na wymarzonych studiach. 

Nacisk na praktykę, mniej teorii. Wspaniała atmosfera, pomocni wykładowcy i 
międzynarodowe środowisko akademickie. 

Dobre perspektywy pracy po studiach. Studia w UK to przede wszystkim praktyka a nie 
teoria, to niesamowity rozwój osobowości. Około 94% absolwentów Aberystwyth University 
znajduje zatrudnienie w przeciągu 6 miesięcy od ukończenia studiów. 

  

 

https://www.aber.ac.uk/en/
https://www.youtube.com/watch?v=Ef2ENfhqzl8&t=5s
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Kierunki 

 Lista wydziałów i kierunków Uniwersytetu Aberystwyth 

 Accounting and Finance 
 Agriculture 
 Animal Behaviour and Animal 

Science 
 Art and Art History 
 Biochemistry, Genetics and 

Microbiology 
 Biology, Human Biology and Health 
 Business and Management 
 Computer Science 
 Countryside, Ecology and Plant 

Biology 
 Criminology 
 Drama, Theatre, Film and 

Television Studies 
 Economics 
 Education and Childhood Studies 
 Engineering 
 English and Creative Writing 

 Equine Science 
 Geography and Earth Sciences 
 History 
 Information Studies 
 Law 
 Marine and Freshwater Biology 
 Marketing 
 Mathematics 
 Modern Languages 
 Physics and Astronomy 
 Politics and International Politics 
 Psychology 
 Sociology 
 Sport and Exercise Science 
 Tourism 
 Veterinary Biosciences and Animal 

Sciences 
 Welsh and Celtic Studies 

 

 

 

   Kryteria przyjęć 

Kryteria maturalne przyjęć: 

        Przynajmniej jeden przedmiot na poziomie podstawowym, z wynikiem min. 80% 

        Przynajmniej dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, z wynikiem min. 65% 

* Nie są wymagane certyfikaty językowe 
* Wymagania co do przedmiotów kierunkowych w przypadku kierunków na wydziałach: 
Biology, Psychology, Mathematics, Physics, Computer Science. 

Uwaga. 
Odstępstwa od wymienionych kryteriów są możliwe i nie dyskwalifikują kandydata na studia. 

Język angielski podstawowy z wynikiem: średnia 90% z ustnego i pisemnego na wszystkie 
kierunki z wyjątkiem: International Politics, History, English, Law, Theatre Film and Television 
gdzie wymagany jest wynik: średnia 95% z ustnego i pisemnego 

Język angielski rozszerzony z wynikiem: średnia 65% z ustnego i pisemnego na wszystkie 
kierunki z wyjątkiem: International Politics, History, English, Law, Theatre Film and Television 
gdzie wymagany jest wynik: średnia 70% z ustnego i pisemnego 

https://courses.aber.ac.uk/subjects/#accounting-and-finance
https://courses.aber.ac.uk/subjects/#agriculture
https://courses.aber.ac.uk/subjects/#animal-behaviour-wildlife-conservation-and-zoology
https://courses.aber.ac.uk/subjects/#animal-behaviour-wildlife-conservation-and-zoology
https://courses.aber.ac.uk/subjects/#art-and-art-history
https://courses.aber.ac.uk/subjects/#biochemistry-genetics-and-microbiology
https://courses.aber.ac.uk/subjects/#biochemistry-genetics-and-microbiology
https://courses.aber.ac.uk/subjects/#biology-human-biology-and-health
https://courses.aber.ac.uk/subjects/#business-and-management
https://courses.aber.ac.uk/subjects/#computer-science
https://courses.aber.ac.uk/subjects/#countryside-conservation-ecology-and-plant-biology
https://courses.aber.ac.uk/subjects/#countryside-conservation-ecology-and-plant-biology
https://courses.aber.ac.uk/subjects/#criminology
https://courses.aber.ac.uk/subjects/#drama-theatre-film-and-television-studies
https://courses.aber.ac.uk/subjects/#drama-theatre-film-and-television-studies
https://courses.aber.ac.uk/subjects/#economics
https://courses.aber.ac.uk/subjects/#education-and-childhood-studies
https://courses.aber.ac.uk/subjects/#engineering
https://courses.aber.ac.uk/subjects/#english-and-creative-writing
https://courses.aber.ac.uk/subjects/#equine-science
https://courses.aber.ac.uk/subjects/#geography-earth-and-environmental-sciences
https://courses.aber.ac.uk/subjects/#history
https://courses.aber.ac.uk/subjects/#information-studies
https://courses.aber.ac.uk/subjects/#law
https://courses.aber.ac.uk/subjects/#marine-and-freshwater-biology
https://courses.aber.ac.uk/subjects/#marketing
https://courses.aber.ac.uk/subjects/#mathematics
https://courses.aber.ac.uk/subjects/#modern-languages
https://courses.aber.ac.uk/subjects/#physics-and-astronomy
https://courses.aber.ac.uk/subjects/#politics-and-international-politics
https://courses.aber.ac.uk/subjects/#psychology
https://courses.aber.ac.uk/subjects/#sociology
https://courses.aber.ac.uk/subjects/#sport-and-exercise-science
https://courses.aber.ac.uk/subjects/#tourism
https://courses.aber.ac.uk/subjects/#veterinary-biosciences-and-animal-science
https://courses.aber.ac.uk/subjects/#veterinary-biosciences-and-animal-science
https://courses.aber.ac.uk/subjects/#welsh-and-celtic-studies
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   Zakwaterowanie 

Gwarantowane zakwaterowanie dla każdego studenta międzynarodowego. 

Koszt akademika: w cenie czesnego 

Kwatera prywatna: około £300* 

*Kwatera prywatna płatna co miesiąc (plus depozyt - równowartość miesięcznego czynszu 

płatne przy wprowadzce) 

 

 

Galeria 

 
 

 

   

 

System edukacji w Wielkiej Brytanii 

Edukacja w Wielkiej Brytanii, tak jak i w Polsce, podzielona jest na trzy zasadnicze etapy: 
szkolnictwo podstawowe, średnie i wyższe. 

 

Studia licencjackie 

W Wielkiej Brytanii najbardziej popularnymi studiami są studia licencjackie, a nie tak jak w 
Polsce, studia magisterskie. Studia licencjackie kończą się zwykle uzyskaniem tytułu 
naukowego: 

 Licencjata Nauk Humanistycznych (BA, Bachelor of Arts) 
 Licencjata Nauk Ścisłych (BSc, Bachelor of Science) 

Studia licencjackie trwają zwykle 3 lata. Filologie obce kończy się zazwyczaj w ciągu 4 lat, 
jako że jeden rok spędza się w kraju, którego język się studiuje. 

Wymagania wstępne zależą od danej instytucji wyższej, kierunku studiów i od indywidualnej 
sytuacji danego kandydata. Na Aberystwyth University rekrutacja odbywa się tylko na 
podstawie wyników z egzaminów maturalnych. 

 



40 
 

Studia policencjackie 

Studia policencjackie trwają od 9 miesięcy do 3-4 lat i oferowane są na różnych poziomach. 
Główne rodzaje takich studiów to: 

 Podyplomowe Świadectwo i Dyplom (Postgraduate Certificate and Diploma) 
 Studia magisterskie 
 Studia magisterskie nauczane (taught Master courses) 
 MBA (Master of Business Administration) 
 Studia magisterskie badawcze (research Master courses) 
 Studia doktoranckie (PhD) 

Aplikacja na studia policencjackie odbywa się bezpośrednio w danej instytucji wyższej. 
Termin składania podań jest różny na poszczególnych kierunkach i uczelniach. Niektóre 
kierunki mają ściśle określone terminy, a na inne można ubiegać się w dowolnym czasie, 
nawet we wrześniu, tuż przed rozpoczęciem kursu. 

Kalendarz studiów 

Rok akademicki zaczyna się w drugiej połowie września, a kończy w maju. 

W trakcie roku przypada kilka przerw wakacyjnych (Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc) 
zazwyczaj na 3-4 tygodnie. Kilkakrotnie obowiązuje także tydzień wolny od zajęć 
tzw. “Guided Learning Week”, kiedy możesz nadrobić zaległości, przygotować się do 
egzaminów, albo odwiedzić rodzinę w Polsce. 

 

 

Zalety studiowania w Wielkiej Brytanii 

Koniec bezmyślnego wkuwania! Ten etap masz już za sobą! Aby uzyskać wyższe 
wykształcenie sam czytasz, analizujesz i oceniasz dany temat, a później to ty samodzielnie 
dochodzisz do własnej „prawdy”. Praktyka a nie teoria! 

Tylko 10-15 godzin zajęć tygodniowo! Student nie jest "zawalony" zajęciami i "wkuwaniem" 
- tygodniowo na uniwersytecie jest ok. 10-15h zajęć. Są to godziny wykładów “lectures” oraz 
ćwiczeń “tutorials”, "seminars", poza tym wymagana jest praca indywidualna np. pisanie 
esejów, praca w grupach. 

Rok akademicki: 37 tygodniowy rok akademicki, 3-4 tygodniowe przerwy wakacyjnye na 
Święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc. 

Networking Międzynarodowe środowisko akademickie owocujące w przyszłości. 

Partnerskie relacje 'Student-Wykładowca' – wykładowcy traktują studenta jako równego 
sobie, jako człowieka tak samo poznającego świat. 

Wyzwania! Wykładowcy oczekują od Ciebie samodzielności, pomysłowości, kreatywności 
i inicjatywy. Także poza salą wykładową. Dlaczego? Ponieważ przygotowują Ciebie do 
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realnego, dorosłego życia, gdzie nie ma kartkówek ani odpytywania lecz prawdziwe 
wyzwania, którym musisz sprostać. 

Sam wybierz przedmioty! Kierunek studiów składa się z przedmiotów (modules), które 
zazwyczaj można dobierać odpowiednio do zainteresowań studenta. Lista zawartości 
modułów znajduje na poszczególnych kierunkach. 

Nie jesteś sam! Każdy student ma przydzielonego opiekuna “tutora”, który odpowie na 
wszelkie pytania, pomoże w sprawach akademickich (np. zmianie kierunku studiów) oraz 
innych ewentualnych problemach studenta na uczelni. 

 

Finanse – Wielka Brytania 

Czesne za studia licencjackie 

Czesne za studia licencjackie wynosi £14 000 – £16 000 za rok akademicki, natomiast opłata 
za kolejne lata studiów może wzrosnąć o procent inflacji.  

Od roku akademickiego 2021/2022 w związku z Brexitem studenci z UE nie maja dostępu do 
rządowych pożyczek od Student Finance Wales. 

Czesne za studia policencjackie 

Czesne za studia (np. magisterskie i doktoranckie) dla studentów polskich na większości 
kierunków wynosi około £7 500 - £8 500. 

 

Koszty utrzymania w Wielkiej Brytanii 

Koszty utrzymania w regionie Walii należą do najniższych w UK. Koszty możemy obniżyć 
uzyskując wysokie stypendia oferowane przez Uniwersytet oraz podejmując się pracy 
studenckiej. 

Przykładowe utrzymanie przy podjęciu się pracy zarobkowej na pół etatu: 

Part time: 20h x £7 = £ 140/tydzień 
                                       £ 560/miesiąc  
 
Zakwaterowanie: £250-350                     

Wyżywienie i inne wydatki: £200-300 

Koszt organizacji wyjazdu na studia wraz z 3-miesięcznym zabezpieczeniem (Wrzesień 
2021): 

 £14 000 – 16 000 – koszt czesnego za 1 rok studiów 
 £300 - kieszonkowe na pierwsze 3 miesiące 
 500zł - wyjazd samolotem z Polski do Aberystwyth  
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Praca studencka w Wielkiej Brytanii 

Na studiach w Wielkiej Brytanii, w tym w Walii jest stosunkowo mało zajęć - około 10-15 h w 
tygodniu, dzięki czemu jest dużo czasu na pracę zarobkową. Większość osób utrzymuje się z 
własnej pracy zarobkowej w czasie studiów i jest to całkowicie możliwe. 

Można pracować: 

        na pół etatu (part time)  ok. 20-25 h tygodniowo 

        na pełen etat (full time)  ok. 35-40 h tygodniowo 

Średnia płaca dla studenta to £6-9/h. Zazwyczaj jest to branża gastronomiczna (restauracje, 
bary), hotelowa lub handlowa (sklepy). W Wielkiej Brytanii działa wiele biur pośrednictwa 
pracy, które posiadają dziesiątki ofert pracy stałej (permanent) lub dorywczej (temporary). 
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