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Podczas tej prezentacji dowiesz się:
Czym różnią się studia w Niemczech od studiów w Polsce?

Jakie wymagania należy spełnić, aby móc rozpocząć studia w Niemczech?

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ NA VIADRINIE?

Jak wygląda nauka na niemieckim uniwersytecie?



Kilka słów o studiach 
w Niemczech …



W Niemczech wyróżniamy kilka typów uczelni, m.in. uniwersytety, wyższe szkoły 
zawodowe (Fachhochschulen) i wyższe szkoły artystyczne. Szczegółowe informacje na 
temat typów uczelni i oferty studiów znajdują się na stronie: 
https://www.hochschulkompass.de/home.html. 

Uczelnie w Niemczech wykazują wysoki poziom kształcenia i zajmują czołowe miejsca 
w międzynarodowych rankingach.

https://www.hochschulkompass.de/home.html


Dyplomy niemieckich uczelni są 
uznawane i poważane na całym świecie!

Po ukończeniu studiów w Niemczech 
można uzyskać tytuł Bachelora (studia I 
stopnia) lub Mastera (studia II stopnia). 
Absolwenci niektórych kierunków, takich 
jak prawo czy medycyna, zdają egzamin 
państwowy, tzw. Staatsprüfung lub 
Staatsexamen.



Polska matura wraz ze świadectwem ukończenia liceum ogólnokształcącego 
honorowana jest przez wszystkie niemieckie uczelnie!

W Niemczech wyróżniamy kierunki bez ograniczonej liczby miejsc (zulassungsfreie 
Studiengänge) oraz z ograniczoną liczbą miejsc (zulassungsbeschränkte 
Studiengänge → Numerus clausus, NC).



Wiele kierunków studiów w Niemczech oferowanych jest w języku angielskim. 
Jednak studia na niemieckiej uczelni to doskonała okazja do nauki języka 
niemieckiego.

Niemieckie uczelnie posiadają szeroką sieć kontaktów z ośrodkami akademickimi na 
całym świecie, a ich studenci mogą brać udział w licznych programach wymiany.



W Niemczech ważną część studiów stanowi rozwój 
umiejętności praktycznych. Praktyki są 
obowiązkowym elementem wielu programów 
studiów. 

Ponadto możliwość samodzielnego ułożenia planu 
zajęć zapewnia elastyczność i umożliwia łączenie 
studiów z pracą zawodową oraz życiem rodzinnym.

Studia w Niemczech to także możliwość 
specjalizacji w zakresie zgodnym 
z własnymi zainteresowaniami, a tym samym 
szansa rozwoju indywidualnej ścieżki kariery!



Studia w Niemczech oznaczają życie w otwartym, tolerancyjnym społeczeństwie 
i bezpiecznym otoczeniu.



Uniwersytet Europejski 
Viadrina

- studia w sercu Europy

- Międzynarodowość i wielokulturowość
- Oferta kształcenia
- Dlaczego warto studiować na Viadrinie
- Jak przygotować się do studiów 

na Viadrinie
- Rekrutacja



Kilka słów o Viadrinie …



● Uniwersytet Europejski Viadrina jest 
jednocześnie najstarszym i najmłodszym 
uniwersytetem w Brandenburgii

● Jest to również jeden z najmniejszych 
uniwersytetów w Niemczech

● Viadrina posiada jeden z najwyższych 
współczynników umiędzynarodowienia 
wśród niemieckich uniwersytetów



● Położenie na 
polsko-niemieckiej 
granicy

● Godzina jazdy 
pociągiem do Berlina

● Międzynarodowy 
kampus

Viadrina (łac.) - należący do, usytuowany nad Odrą



Nasza oferta 
studiów



Wydział Prawa

Studia I stopnia:

● Rechtswissenschaft 
● Deutsch-Polnisches Jurastudium
● Recht und Wirtschaft I 

Wirtschaft und Recht
● Recht und Politik I 

Politik und Recht



Deutsch-Polnisches Jurastudium = 
Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze

● Kierunek wspólny uniwersytetów: 
Viadrina & UAM w Poznaniu;
studia w języku polskim i niemieckim

● Program studiów obejmujący prawo 
polskie i niemieckie, a także prawo 
międzynarodowe i Unii Europejskiej

● Liczne zajęcia praktyczne, takie jak 
retoryka prawnicza czy negocjacje 
prawnicze; praktyki w instytucjach 
publicznych w Polsce, w Niemczech 
lub w Unii Europejskiej



Wydział Ekonomii

Studia I stopnia:

● Internationale 
Betriebswirtschaftslehre I 
International Business 
Administration

● Recht und Wirtschaft I 
Wirtschaft und Recht



Internationale 
Betriebswirtschaftslehre I 
International Business 
Administration

● Specjalizacja w zakresie zarówno 
europejskiej jak i światowej 
gospodarki

● Obowiązkowy semestr za granicą - 
możliwość uzyskania drugiego 
dyplomu na uczelni partnerskiej

● Program studiów obejmujący naukę 
języków obcych

Możliwości specjalizacji w zakresie:
● Accounting
● Banking and Finance
● Economics
● Information & Operations Management
● Marketing, Management & 

Entrepreneurship
● Quantitative Methods
● Taxation



Wydział Kulturoznawstwa

Studia I stopnia:

● Kulturwissenschaften
● Interkulturelle Germanistik
● Cultural and Social Studies
● Recht und Politik I Politik und Recht
● Polenstudien



Interkulturelle Germanistik

● Kierunek wspólny uniwersytetów: 
Viadrina i UAM w Poznaniu; dwa 
dyplomy ukończenia studiów

● Program studiów obejmujący m.in. 
literaturoznawstwo, lingwistykę, 
historię polsko-niemieckich 
stosunków politycznych czy 
seminaria tłumaczeniowe

● Nacisk na rozwój kompetencji 
interkulturowych oraz znajomości 
języków obcych



Cultural and Social Studies

● Studia po angielsku, możliwość 
nauki języka niemieckiego oraz 
trzeciego języka obcego 
w trakcie studiów

● Program studiów obejmujący 
zagadnienia z dziedziny 
literaturoznawstwa, lingwistyki, 
nauk społecznych oraz historii 
kultury

● Dwie z trzech specjalizacji do 
wyboru: Media, Difference 
i Europe/s

Przykładowe zagadnienia:
● Studia nad językami, wiedzą, religiami, 

subkulturami
● Kulturowe znaczenie artefaktów
● Wzajemne oddziaływanie czynników 

kulturowych, ekonomicznych, 
społecznych czy politycznych



Oferta studiów II stopnia obejmuje m.in. takie kierunki, jak:

● Deutsch-Polnisches Jurastudium
● Internationale Betriebswirtschaftslehre I

International Business Administration
● Europäisches Wirtschaftsrecht
● Europäische Kulturgeschichte
● European Studies
● Digital Entrepreneurship



Dlaczego warto studiować na 
Viadrinie?



Kameralna atmosfera

● Zajęcia w małych, multikulturowych 

grupach

● Bezpośredni kontakt z wykładowcami

● Odpowiednia liczba miejsc do pracy 

w bibliotece

● Wsparcie instytucji uniwersyteckich: 

Biura Współpracy Międzynarodowej, 

Poradni Studenckiej, Poradni 

Psychologicznej, Centrum Kariery etc.



Oferta Centrum Kariery, 
Schreibzentrum i Gründungszentrum

● Szkolenia, kursy, warsztaty wspierające 

m.in. rozwój tzw. kompetencji miękkich 

i przygotowanie do wejścia na rynek 

pracy

● Pomoc w planowaniu i rozwoju kariery

● Pośrednictwo w szukaniu praktyk

● Współpraca z regionalnymi 

i międzynarodowymi firmami



Przystępne koszty studiów i utrzymania

● Opłata semestralna: 335,50 EUR

○ Obowiązkowy bilet 

semestralny 200,00 EUR

● Koszty mieszkania:

○ 400-580 PLN (Słubice)

○ 200-280 EUR (Frankfurt Oder)



Stypendia dla studentów z Polski

● Stypendia startowe dla osób rozpoczynających 
studia

● Stypendia motywacyjne, socjalne, za wyniki 
w nauce oraz tzw. Deutschlandstipendium

● Średnio 300 EUR miesięcznie przez 10-12 
miesięcy



Kontakty zagraniczne

● Liczne uniwersytety partnerskie na całym 
świecie

● Pomoc w przygotowaniu wyjazdu, 
dofinansowanie oraz opieka w czasie 
pobytu za granicą

● Możliwość zdobycia międzynarodowych 
podwójnych dyplomów (licencjackich 
i magisterskich)



Szeroka oferta nauki języków obcych

● Angielski I Niemiecki I Francuski I Hiszpański I Włoski I Polski I Rosyjski I Turecki

● Nauka pod okiem wykwalifikowanych native speakerów
● Nowoczesna infrastruktura
● Nauka w tandemach



Viadrina College - Kursy przygotowujące do studiów

Wakacyjny program przygotowujący do 

studiów prawniczych: intensywny kurs 

języka niemieckiego + warsztaty fachowe 

z prawa cywilnego, prawa karnego 

i prawa publicznego → Umożliwia 

podniesienie znajomości języka 

niemieckiego z poziomu B2 na C1!

Roczny program przygotowujący 

do studiów: intensywny kurs 

języka niemieckiego + fachowe 

kursy z dziedziny prawa → 

Umożliwia podniesienie 

znajomości języka niemieckiego 

z poziomu B1 na C1!

Matura → Kurs przygotowujący → Egzamin językowy → Studia!!!



Rekrutacja na studia licencjackie

● Terminy składania podań o przyjęcie na studia:
○ dla kierunków licencjackich z wyjątkiem DPJS i IKG → 01.06-15.07
○ dla DPJS i IKG → 01.05-05.09

● Miejsce składania dokumentów:
○ dla kierunków licencjackich z wyjątkiem DPJS i IKG → uni-assist

https://www.uni-assist.de/ 
○ dla DPJS i IKG → Europa-Universität Viadrina (Zulassungsamt) - formularz 

dostępny na stronie internetowej viaCampus
https://viacampus.europa-uni.de/ 

https://www.uni-assist.de/
https://viacampus.europa-uni.de/


Rekrutacja na studia licencjackie

● Niezbędne dokumenty:
○ wydrukowany i podpisany wniosek o przyjęcie na studia
○ kopia dokumentów uprawniających do studiów (tzw. 

Hochschulzugangsberechtigung - HZB), np. świadectwa dojrzałości 
i świadectwa ukończenia szkoły średniej

○ certyfikat znajomości języka niemieckiego/angielskiego
○ kopia dokumentu tożsamości
○ ewentualnie: dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, życiorys, dokumenty 

dotyczące wcześniej ukończonych/podjętych studiów

https://www.europa-uni.de/de/internationales/Students/Incomings/Applying/Ba
chelor/index.html



Zapraszamy do kontaktu!

● Biuro Współpracy Międzynarodowej

Karolina Ochniowska - 
Koordynator ds. polskich studentów 
i marketingu w Polsce
ochniowska@europa-uni.de
Tel. +49 335 5534 4306

Dziękuję za uwagę!

mailto:ochniowska@europa-uni.de

