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Drodzy czytelnicy,

Już po raz siódmy Ambasada Francji w Polsce zaktualizowała katalog podwójnych dyplomów francusko
-polskich, którego pierwsza edycja ukazała się w 2011 roku. 

Katalog przedstawia ofertę programów podwójnych dyplomów francusko-polskich, które przyznawane 
są po ukończeniu wspólnego cyklu studiów, realizowanego we współpracy uczelni francuskiej i polskiej. 
Ma na celu wspomóc polskich i francuskich studentów w dokonaniu wyboru z szerokiego wachlarza pro-
gramu studiów (od prawa do fizyki), ułatwić przejście przez procedury administracyjne, a tym samym 
wspierać studentów w urzeczywistnianiu ich przyszłych planów związanych z Francją i Polską. 

Katalog zawiera ponad 70 szczegółowych kart podwójnych dyplomów oraz 16 programów Erasmus 
Mundus, opartych na szczególnym partnerstwie francusko-polskim. 

Ambasada Francji w Polsce oddaje w ręce każdego studenta bardzo praktyczne narzędzie, służące pro-
mocji i możliwości skorzystania z wielodyscyplinarnej oferty studiów na wysokim poziomie. Oferta ta 
odzwierciedla wysiłek uczelni partnerskich na rzecz umiędzynarodowienia studiów francusko-polskich. 

Katalog podwójnych dyplomów jest także owocem szerokiej, francusko-polskiej współpracy uniwersy-
teckiej, która ma dla mnie bardzo duże znaczenie, i, jak sądzę, powinna nadal dynamicznie się rozwijać. 
Większa mobilność ludzi młodych jest moim marzeniem, chciałbym, by młodzi Polacy liczniej przyjeżdżali 
do Francji, a ich francuscy rówieśnicy do Polski. 

Pierre Lévy
Ambasador Francji w Polsce
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Przy okazji publikacji siódmej edycji katalogu podwójnych dyplomów francusko-
polskich, dział ds. współpracy uniwersyteckiej i naukowej Ambasady Francji, Instytutu 
Francuskiego w Polsce pragnie podziękować francuskim i polskim uczelniom, bez pomocy 
których nie doszłoby do realizacji tego projektu. Ważną rolę w tym względzie odgrywają 
również korespondenci Campus France w Polsce, bowiem dzięki ich zaangażowaniu 
poszerzono i rozwinięto zakres francusko-polskiej współpracy uniwersyteckiej. 

Wersja elektroniczna katalogu dostępna jest w języku polskim i francuskim na stronach: 
www.polska.campusfrance.org, www.institutfrancais.pl/pl/wspolpraca-uniwersytecka 
oraz www.polska.francealumni.fr

Stanislas Pierret
Radca kulturalny
Dyrektor Instytutu Francuskiego w Polsce

Warszawa, wrzesień 2017

Artykuł 
wstępny
Drodzy Czytelnicy, 

Z przyjemnością oddajemy w Wasze ręce siódme wydanie katalogu podwójnych dyplomów 
francusko–polskich. Niniejszy informator powstał w wyniku ankiety przeprowadzonej 
przez Instytut Francuski w Polsce oraz Campus France w blisko stu francuskich i polskich 
uczelniach. 

W kompetencji Instytutu Francuskiego w Polsce leży nie tylko rozwijanie współpracy 
kulturalnej i wymiana idei, ale również prowadzenie współpracy uniwersyteckiej  
i naukowej. Współpraca uniwersytecka jest obecnie jedną z najbardziej prężnych dziedzin 
partnerstwa francusko-polskiego. Na francuskich uczelniach uczy się ponad 3 000 
polskich studentów. Francja jest trzecim spośród krajów najczęściej wybieranych przez 
studentów z Polski. Obecnie podpisanych jest ponad 150 dwustronnych porozumień 
ramowych, a także prawie 700 porozumień w ramach programu Erasmus+, mających 
na celu promocję wymiany studentów i wykładowców oraz poszerzanie współpracy 
w  zakresie zarządzania placówkami dydaktycznymi. Podwójne dyplomy francusko-
polskie obejmują rozmaite dziedziny: od energetyki, informatyki, europeistyki, prawa, 
zarządzania, po nauki polityczne czy studia lingwistyczne.  

Katalog 2017-2018 zawiera ponad 70 szczegółowych kart z opisami programów 
studiów kończących się podwójnym dyplomem. Skierowany głównie do studentów, ma 
na celu informować i pomagać im w wyborze studiów we Francji i w Polsce. Katalog 
zawiera również spis 16 programów francusko-polskich Erasmus Mundus realizowanych  
z udziałem innych, często europejskich uczelni wyższych. 

W listopadzie 2017 roku, agencja Campus France zorganizuje Salon Wirtualny. 
Wydarzenie to, udostępnione na stronie internetowej zawierającej wiele interaktywnych 
modułów, będzie promować ofertę francuskiego szkolnictwa wyższego oraz podwójnych 
dyplomów francusko-polskich przedstawionych w niniejszym przewodniku. 

Zaangażowanie korespondentów Campus France w Polsce (Warszawa, Wrocław, 
Kraków, Katowice, Gdańsk, Łódź, Poznań, Toruń, Gliwice, Szczecin) pozwoli również na 
zorganizowanie w listopadzie 2017 roku „Dni Campus France” promujących studia we 
Francji wśród studentów i licealistów. 
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Rozdział 1: 
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Artykuł Dyrektora Instytutu Francuskiego w Polsce

Część 1: Katalog studiów dwustronnych

Rozdział 1: Podwójne dyplomy francusko-polskie w podziale na kierunki   
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PROPONOWANE STUDIA:                                                         

MAgISTER NAUk śCISłyCh, SPECjAlNOść
„NANOfIzykA I NANOMATERIAły”

Pnano

matematyKa

korzyści ze studiów:                                        

kontakty:                                                                                   

• Studia na poziomie magisterskim na dwóch uczelniach międzynarodowych uznanych za wysoką jakość 
kształcenia i prowadzonych badań,

• Szeroka oferta studiów magisterskich (mechanika, matematyka i informatyka),
• Szeroka oferta dodatkowych zajęć pozwalających na dostosowanie programu do zainteresowań i projektu 

zawodowego,
• Rok studiów magisterskich realizowanych we Francji w środowisku międzynarodowym (2800 studentów, 28 % 

studentów zagranicznych, 900 naukowców- z czego 40% zagranicznych, 65% różnych narodowości), 
• Pomoc indywidualna dla studentów, możliwość starania się o miejsce w akademiku we Francji.

Strona internetowa programu:  www.mimuw.edu.pl/~aboj/masterecole.html 

École Polytechnique  

Koordynator ds. współpracy z zagranicą
Gaëlle Le Goff
E-mail: gaelle.le-goff@polytechnique.edu

uniwersytet warszawski

Koordynator programu Erasmus na wydziale 
matematyki, informatyki i mechaniki
Agnieszka Bojanowska
E-mail: aboj@mimuw.edu.pl 

język wykładowy: francuski lub angielski (w zależności od wybranego programu w École  
Polytechnique)

• Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone studia I-go stopnia lub 1-szy semestr studiów II-go stopnia
• Czas trwania studiów: 2 lata
• Czesne: wysokość wpisowego ustalona przez francuskie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego 
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom Magistra wydany przez Uniwersytet Warszawski
• Dyplom francuski: Dyplom Magistra wydany przez École Polytechnique

magister matematyKi, meChaniKi lub informatyKi

magister matematyKi, 
meChaniKi lub informatyKi

PROPONOWANE STUDIA:                                                          

• Obowiązkowe staże naukowe w instytucjach badawczych lub przemysłowych: staż dwumiesięczny podczas 
drugiego oraz czteromiesięczny podczas czwartego semestru studiów magisterskich,

• Możliwość zatrudnienia w sektorze: materiałów i nanotechnologii, prac badawczo-rozwojowych, aparatury 
fizyko-chemicznej,

• Kursy języka polskiego lub francuskiego: kursy z języka obcego w uczelni przyjmującej (podczas stażu),
• Możliwość rekrutacji na studia III-go stopnia: przygotowanie doktoratu w centrach naukowych (Uniwersytet, 

CNRS, CEA, CIFRE),
• Możliwość poznania kultury i zwyczajów kraju partnerskiego, 
• W ciągu ostatnich 4 lat, w ramach przygotowania prac doktorskich, finaliści programu Master PNANO dołączyli 

do prestiżowych instytutów badawczych (CNRS, CEA, Uniwersytetów) we Francji (Paryż, Orsay, Grenoble, 
Lyon, Nantes, Le Mans) lub w Polsce (Kraków, Warszawa, Łódź, Częstochowa).

Strona internetowa programu: 
www.sciences.univ-lemans.fr/Master-Physics-Specialization
www.rekrutacja.ajd.czest.pl

université du maine

Prof. dr hab. Abdel Hadi Kassiba 
E-mail: abdelhadi.kassiba@univ-lemans.fr 
Tel.: (+33) 02 43 83 35 12

Akademia im. jana Długosza w Częstochowie

Prof. dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik 
Dr Dominik Szczęśniak
E-mail: d.szczesniak@ajd.czest.pl 
Tel.: (+48) 501 689 006

• Poziom wymagany przy rekrutacji: dyplom ukończenia studiów I-go stopnia (na kierunku Fizyka lub 
kierunkach pokrewnych), dobre wyniki w nauce

• Czas trwania studiów: 4 semestry
• Warunki przyjęć: przyjęcie na podstawie podania (decyduje średnia studiów I-go stopnia, znajomość 

angielskiego na poziomie dobrym i dyplom ukończenia studiów licencjackich)
• Czesne: studia bezpłatne dla studentów z państw UE, koszty pobytu w uczelni partnerskiej pokrywa uczelnia 

macierzysta
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom Magistra Nauk Ścisłych (specjalność: Nanofizyka i Nanomateriały) wydany przez 
Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie

• Dyplom francuski: Dyplom Magistra Nauk Ścisłych (specjalność: Nanofizyka i Nanomateriały PNANO) 
wydany przez Université du Maine w Le Mans

MAgISTER NAUk śCISłyCh, SPECjAlNOść „NANOfIzykA I NANOMATERIAły” 
Pnano

Rok utworzenia studiów: 2006
Akademia

 im. Jana Długosza 
w Częstochowie

korzyści ze studiów:                                        

kontakty:                                                                                   

język wykładowy: francuski, polski, angielski

http://www.mimuw.edu.pl/~aboj/masterecole.html
http://sciences.univ-lemans.fr/Master-Physics-Specialization
mailto:d.szczesniak@ajd.czest.pl
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magister fizyKi

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

korzyści ze studiów:                                        

korzyści ze studiów:                                        

kontakty:                                                                                  

język wykładowy: polski i angielski

Obecny dynamiczny rozwój technologii opartych na materiałach (nano- i mezoskopowych) jest wyzwaniem dla 
takich nauk jak inżynieria materiałowa, elektronika, bioinżynieria oraz chemia. Student w czasie studiów zdobywa 
pełne i gruntowne wykształcenie w dziedzinie fizyki materiałów (fizyki ciała stałego, fizyki statystycznej, mechaniki 
kwantowej, spektroskopii, magnetyzmu, zaawansowanej optyki materiałów, optoelektroniki) oraz istotną wiedzę 
dotyczącą obiecujących materiałów mogących znaleźć zastosowanie w przyszłych wyzwaniach przemysłowych 
(nano-materiałów o specyficznych właściwościach, funkcjonalnych powierzchniach i interfejsach, ultraszybkiej 
dynamiki materiałów). Podczas cyklu studiów, student realizuje 7-miesięczny staż w laboratoriach lub w przemyśle. 
Kadra naukowa jest reprezentowana przez profesorów-naukowców dwóch uczelni Uniwersytetu Śląskiego oraz 
Université du Maine-Le Mans. Absolwenci tego kierunku są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy. Studenci 
są przygotowani do pracy w nowoczesnych przedsiębiorstwach w sektorze technologii, zarówno w Polsce jak 
i w Europie.

• Uzyskanie podwójnego dyplomu polsko-francuskiego,
• Możliwość pokrycia kosztów podróży przez uniwersytet macierzysty,
• Możliwość uzyskania pomocy finansowej (na zakwaterowanie+życie codzienne) przez uniwersytet 

przyjmujący.

Strona internetowa programu:  www.physique-ingenierie.unistra.fr

université du maine

Prof. Pascal Ruello
E-mail: pascal.ruello@univ-lemans.fr  
Tel.: (+33) 02 43 83 32 68

Uniwersytet śląski w katowicach
Wydział Matematyki, fizyki i Chemii

Koordynator programu
Prof. dr hab. Alicja Ratuszna
E-mail: alicja.ratuszna@us.edu.pl 
Tel.: (+48) 32 359 17 12

STUDIA II-gO STOPNIA NA kIERUNkU fIzykA, SPECjAlNOść: fIzykA I NANO-
MATERIAły 
• Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone studia I-go stopnia 
• Czas trwania studiów: 4 semestry
• Warunki przyjęć: przyjęcie na podstawie podania (decyduje średnia studiów I-go stopnia, znajomość 

angielskiego na poziomie dobrym i dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku fizyka lub 
w dziedzinie pokrewnej)

• Czesne: studia bezpłatne dla studentów z państw UE
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom Magistra Fizyki wydany przez Uniwersytet Śląski w Katowicach (specjalność: 
Nanofizyka, Materiały mezoskopowe, Modelowanie i Zastosowanie) 

• Dyplom francuski: Dyplom Magistra Fizyki wydany przez Université du Maine w Le Mans (specjalność: 
Fizyka i Nanomateriały PNANO) 

stuDia ii-go stoPnia  
na KierunKu fizyKa, 

SPECjAlNOść: 
fIzykA I NANOMATERIAły

Rok utworzenia studiów: 2007

Rok utworzenia studiów: 2009

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

Université de Strasbourg

Mébarek Alouani
E-mail: mea@ipcms.unistra.fr

Politechnika Wrocławska

Prof. Leszek Bryja
E-mail: leszek.bryja@pwr.wroc.pl 

• Poziom wymagany przy rekrutacji: po 3-cim roku studiów
• Czas trwania studiów: 2 lata (dwa semestry na uczelni w  Polsce i dwa semestry na uczelni we Francji)
• Warunki przyjęć: na podstawie podania
• Czesne: opłata wpisowa na uczelni macierzystej
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom Magistra Fizyki wydany przez Politechnikę Wrocławską
• Dyplom francuski: Dyplom Magistra Fizyki wydany przez Université de Strasbourg

magister fizyKi

kontakty:                                                                                  

język wykładowy: angielski                               

mailto:pascal.ruello@univ-lemans.fr
mailto:alicja.ratuszna@us.edu.pl
mailto:leszek.bryja@pwr.wroc.pl
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PROPONOWANE STUDIA:                                                         

kontakty:                                                                                  

korzyści ze studiów:                                        

• Propozycja studiów II-go stopnia na kierunku fizyka (nanotechnologia) w języku angielskim w oparciu 
o komplementarne kompetencje instytucji partnerskich,

• Studenci, którzy ukończyli pierwszy rok studiów drugiego stopnia na uczelni macierzystej mogą aplikować 
o pobyt w trakcie jednego semestru w instytucji partnerskiej. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia studenci 
mają możliwość uzyskania dwóch dyplomów: jednego wydanego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu a drugi wydany przez Uniwersytet Rennes 1,

• Studenci objęci tym programem korzystają z pomocy kadry dydaktyczno-naukowej obu instytucji 
współpracującej ze sobą od kilkunastu lat w ramach wspólnych projektów naukowych oraz projektów 
dydaktycznych w ramach grantów europejskich,

• Możliwość uzyskania dofinansowania z instytucji macierzystej na pokrycie kosztów pobytu i podróży do 
instytucji przyjmującej.

Strona internetowa programu: www.spm.univ-rennes1.fr/mention-physique

Université de Rennes 1

Pascal Turban
E-mail: pascal.turban@univ-rennes1.fr
Tel.: (+33) 02 23 23 52 96 

uniwersytet im. adama mickiewicza w Poznaniu

Jacek Kubicki
E-mail: jacek.kubicki@amu.edu.pl 
Tel.: (+48) 61 829 50 16

język wykładowy: angielski

• Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończony 1 semestr studiów II-go stopnia
• Czas trwania studiów: 2 lata
• Warunki przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów
• Czesne: płatne jedynie w instytucji macierzystej, zwolnione w instytucji przyjmującej (około 400 € na 

Uniwersytecie w Rennes 1) 
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Magister fizyki wydany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
• Dyplom francuski: Magister fizyki wydany przez Université de Rennes 1

stuDia ii-go stoPnia na KierunKu fizyKa

stuDia ii-go stoPnia 
na KierunKu fizyKa

• Możliwość uzyskania podwójnego dyplomu,
• Program orientacyjny dla studentów programu podwójnego dyplomowania,
• Możliwość dokonania wyboru opcji studiowania spośród 2 dostępnych (dla studentów ENSMP).

korzyści ze studiów:                                        

École nationale supérieure des mines de Paris 

Pierre Baladi
E-mail: pierre.baladi@mines-paristech.fr  
Tel.: (+33) 01 40 51 90 81

Politechnika warszawska

Dr inż. Wojciech Wróbel
E-mail: wrobel@if.pw.edu.pl 
Tel.: (+48) 22 234 84 05

kontakty:                                                                                  

język wykładowy: angielski

• Poziom wymagany przy rekrutacji: studia I-go stopnia
• Czas trwania studiów: 2-4 semestry

• Studenci polscy: ostatnie dwa lata studiów w École Nationale Supérieure des Mines de Paris
• Studenci francuscy: 2 semestry studiów II-go stopnia na PW i projekt końcowy (projekt ukończenia studiów 

lub inny projekt) w ENSMP albo jeden semestr studiów I-go stopnia, jeden semestr studiów II-go stopnia 
oraz jeden semestr pisania pracy magisterskiej na PW

• Warunki przyjęć: Kandydaci zostaną wstępnie wyselekcjonowani przez uczelnie macierzyste i przedstawieni 
uczelniom przyjmującym

• Czesne: Studenci uczestniczący w programie podwójnego dyplomowania ponoszą koszty opłat za naukę tylko 
w uczelniach macierzystych

• Uzyskane dyplomy:
• Dyplom polski: Dyplom Magistra Inżyniera wydany przez Politechnikę Warszawską
• Dyplom francuski: Dyplom Magistra Inżyniera wydany przez École Nationale Supérieure des Mines de Paris

stuDia ii-go stoPnia w DzieDzinie fizyKi

stuDia ii-go stoPnia 
w DzieDzinie fizyKi

Rok utworzenia studiów: 2010 Rok utworzenia studiów: 2014

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

https://spm.univ-rennes1.fr/mention-physique
mailto:jacek.kubicki@amu.edu.pl
mailto:pierre.baladi@mines-paristech.fr
mailto:wrobel@if.pw.edu.pl
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PROPONOWANE STUDIA:                                                         

kontakty:                                                                                  

korzyści ze studiów:                                        

Program ten pozwala studentom na podjęcie studiów na kierunku Chemia o specjalności Cząsteczki Bioaktywne na 
Uniwersytecie w Orleanie i o specjalności Chemia Biologiczna na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Studia 
umożliwiają zdobycie umiejętności i wiedzy w dziedzinie chemii biologicznej, chemii organicznej i chemii analitycznej.  
Studenci na wybranej uczelni uczęszczają na dodatkowe zajęcia prowadzone przez wykładowców szkoły partnerskiej 
Francuscy studenci mają możliwość odbycia sześciomiesięcznego stażu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 
Polscy studenci mają możliwość odbycia sześciomiesięcznego stażu na Uniwersytecie w Orleanie.

université d’orléans
Instytut Chemii Organicznej i Analitycznej (ICOA)

Prof. Olivier Martin
E-mail: olivier.martin@univ-orleans.fr 

Uniwersytet jagielloński w krakowie
Wydział Chemii

Dr Małgorzata Brindell
E-mail: brindell@chemia.uj.edu.pl

język wykładowy: polski, francuski, angielski

• Poziom wymagany przy rekrutacji: 1-szy rok studiów magisterskich z dziedziny chemii
• Czas trwania studiów: 4 semestry
• Warunki przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
• Czesne: studia bezpłatne
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom Magistra na kierunku Chemia wydany przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
• Dyplom francuski: Dyplom Magistra na kierunku Chemia Cząsteczek Bioaktywnych wydany przez Université 

d’Orléans

stuDia ii-go stoPnia na KierunKu Chemia

stuDia ii-go stoPnia 
na KierunKu Chemia

Rok utworzenia studiów: 2007

 
 
 
 

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

• Przygotowanie do kariery zawodowej w środowisku międzynarodowym,
• Szerokie perspektywy zawodowe,
• Możliwość pracy w międzynarodowych kancelariach i w instytucjach europejskich,
• Podwójna kultura, dwujęzyczność. 

Strona internetowa programu:  www.programyfrancuskieuj.wordpress.com 

korzyści ze studiów:                                        

université d`orléans
faculté de droit, d’économie et de gestion

Prof. Jacques Leroy
E-mail: japierreleroy@orange.fr 

Christèle Gouot
E-mail: master.droit.deg@univ-orleans.fr
Tel.: (+33) 02 38 49 26 69

Uniwersytet jagielloński w krakowie
Wydział Prawa i Administracji
Ośrodek koordynacyjny Szkół Praw Obcych
Szkoła Prawa francuskiego

Dr Piotr Szwedo
E-mail: piotr.szwedo@uj.edu.pl
E-mail: p.szwedo@wp.pl 
Tel.: (+48) 12 422 09 08

Mgr Julianna Karaszkiewicz-Kobierzyńska
E-mail: okspo@uj.edu.pl

kontakty:                                                                                  

język wykładowy: francuski                             

• Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone 
studia I-go stopnia

• Czas trwania studiów: 2 semestry
• Warunki przyjęć: na podstawie podania
• Czesne: 100 PLN lub 1000 PLN dla absolwentów 

i studentów spoza UJ
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom ukończenia SPF wydany wspólnie przez 
Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet w Orleanie

• Poziom wymagany przy rekrutacji: 4-ty rok 
studiów prawnicznych

• Czas trwania studiów: 2 semestry
• Warunki przyjęć: na podstawie podania
• Czesne: 1000 PLN + 260 EUR
• Uzyskane dyplomy:

• Magister Prawa na kierunku „Prawo  
Gospodarcze Francuskie i Międzynarodowe”  
wydany przez Uniwersytet w Orleanie

kURS WPROWADzAjąCy DO PRAWA 
franCusKiego

franCusKie magisterium Prawa

Rok utworzenia studiów: 2000

SzkOłA PRAWA fRANCUSkIEgO 
w KraKowie

Prawo

 
 
 
 

mailto:japierreleroy@orange.fr
mailto:piotr.szwedo@uj.edu.pl
mailto:p.szwedo@wp.pl
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i społeczne

korzyści ze studiów:                                        

université de tours

Patrick Baleynaud 
E-mail: patrick_baleynaud@yahoo.fr 

sekretariat i informacje o programie
Jeanny Rouquette
E-mail: jeanny.rouquette@univ-tours.fr
Tel.: (+33) 02 47 36 11 85

Uniwersytet łódzki 
Wydział Prawa i Administracji

Prof. Małgorzata Pyziak-Szafnicka
E-mail: mpszafnicka@wpia.uni.lodz.pl 

Koordynator administracyjny
Jarosław Zasada
E-mail: jzasada@wpia.uni.lodz.pl 
Tel.: (+48) 662 194 551

• Zajęcia prowadzone przez wykładowców z Tours (nauczycieli i przedstawicieli środowisk zawodowych),
• Przeprowadzane egzaminy pisemne i ustne,
• Biblioteka Szkoły Prawa Francuskiego w Łodzi z dostępem do biblioteki Uniwersytetu w Tours,
• Możliwość odbycia pobytu ERASMUS w ramach programu studiów D.U., 
• Możliwość kontynuowania studiów na poziomie M2 na wydziale Prawa Uniwersytetu w Tours (prawo europejskie, 

międzynarodowe prawo gospodarcze, prawo przedsiębiorstw), 
• Możliwość zrealizowania pobytu badawczego w ramach porgramu Polonium,
• W marcu spotkanie ze studentami studiów magisterskich z Tours (M2) podczas ich pobytu pedagogicznego w Polsce. 
Uniwersytet letni w Tours: 
Tydzień w Tours obejmujący 24 godzinny program wprowadzenia do prawa francuskiego i europejskiego oraz 
prezentacje francuskiego systemu sądownictwa i zawodów prawniczych. Otwarte dla studentów z uczelni polskiej po 
spełnieniu warunków finansowych ustalonych przez Uniwersytet Łódzki. Przygotowanie do dyplomu uniwersyteckiego 
(D.U) w Łodzi. 
Strona internetowa programu:  www.spf.uni.lodz.pl oraz www.droit.univ-tours.fr

kontakty:                                                                                  

język wykładowy: francuski                             

• Poziom wymagany przy rekrutacji: min. ukończone studia I-go stopnia
• Czas trwania studiów: jeden rok (z możliwością odbycia studiów dwuletnich)
• Warunki przyjęć: na podstawie podania i rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w lipcu i we wrześniu w Łodzi. 

Rozpoczęcie studiów w październiku na uczelni w Łodzi. 
• Czesne: 

• 370 EUR na Université de Tours przy każdym zapisie
• 1500 PLN dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego oraz 2500 PLN dla studentów spoza Uniwersytetu Łódzkiego

• Uzyskane dyplomy:
• Dyplom polski: Dyplom Uniwersytecki Prawa Francuskiego wydany przez Uniwersytet Łódzki
• Dyplom francuski: Dyplom Uniwersytecki Prawa Francuskiego wydany przez Université de Tours

SzkOłA PRAWA fRANCUSkIEgO W łODzI: DyPlOM UNIWERSyTECkI PRAWA 
franCusKiego

SzkOłA PRAWA fRANCUSkIEgO 
W łODzI: DyPlOM UNIWERSyTECkI 

Prawa franCusKiego

Rok utworzenia studiów: 2003

Prawo

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

kontakty:                                                                                  

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

université de Poitiers
faculté de Droit et des sciences sociales
Collège international de Droit

Dział współpracy międzynarodowej
E-mail: ri.droit@univ-poitiers.fr
2, rue Carbonnier, Bât. A1, TSA 81100
86073 Poitiers Cedex 9

• Studia te ułatwiają integrację zawodową w bankach, firmach ubezpieczeniowych, międzynarodowych 
kancelariach prawniczych, francuskich przedsiębiorstwach działających w Polsce, jak również w administracji,

• Staże we Francji lub w Polsce,
• Nauczanie w języku francuskim prowadzone jest przez profesorów uniwersytetów francuskich, europejskich 

oraz przez profesorów Wydziału Prawa w Warszawie (większość seminariów prowadzona jest przez 
prawników-praktyków).

Strona internetowa programu:  
www.droit.univ-poitiers.fr/ (rubryka: Masters→ Les Masters pro et recherche→ Mention Droit des Affaires)

uniwersytet warszawski
Wydział Prawa i Administracji
Centrum Prawa francuskiego

Philippe Chauvin
E-mail: chauvin@wpia.uw.edu.pl 
ul. Lipowa 4, 00-316 Warszawa
Tel.: (+48) 22 55 27 299

korzyści ze studiów:                                        

język wykładowy: francuski                             

kURS WSTęPNy DO PRAWA fRANCUSkIEgO I EUROPEjSkIEgO
• Poziom wymagany przy rekrutacji: 2 lata studiów wyższych 
• Czas trwania studiów: 2 semestry
• Warunki przyjęć: na podstawie podania i rozmowy kwalifikacyjnej
• Czesne: -
• Uzyskane dyplomy:

• Certyfikat wstępu do Prawa Francuskiego i Europejskiego wydany przez Université de Poitiers

SzkOłA PRAWA fRANCUSkIEgO 
w warszawie

fRANCUSkIE MAgISTERIUM PRAWA: fRANCUSkIE I EUROPEjSkIE PRAWO 
biznesowe
• Poziom wymagany przy rekrutacji: studenci 4-tego lub 5-tego rok studiów na WPiA UW lub ukończone 5 lat 

studiów wyższych lub osoby z doświadczeniem zawodowym potwierdzającym poziom wymagany
• Czas trwania studiów: 2 lata
• Warunki przyjęć: podanie oraz rozmowa kwalifikacyjna
• Czesne: -
• Uzyskane dyplomy:

• Francuskie Magisterium Prawa. Kierunek: Prawo Biznesowe. Specjalizacja: Francuskie i Europejskie Prawo 
Biznesowe, dyplom wydany przez Université de Poitiers

Rok utworzenia studiów: 1995

Prawo

mailto:patrick_baleynaud@yahoo.fr
mailto:mpszafnicka@wpia.uni.lodz.pl
mailto:jzasada@wpia.uni.lodz.pl
http://droit.univ-poitiers.fr/
mailto:chauvin@wpia.uw.edu.pl
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PROPONOWANE STUDIA:                                                         

• Zdobycie zaawansowanej wiedzy z europejskiego i międzynarodowego prawa gospodarczego potwierdzone 
francuskim dyplomem państwowym prestiżowego uniwersytetu,

• Kontakt ze specjalistami: kadra składa się z wykładowców z Université Paris-Dauphine i Uniwersytetu 
Wrocławskiego oraz innych uniwersytetów, Trybunału Sprawiedliwości UE, itp.,

• Kontakt ze studentami francuskimi (w roku 2013/2014 na 16 osób studiujących było 7 Francuzów),
• Trzymiesięczny staż zawodowy,
• Możliwość odbycia drugiego semestru studiów w Paryżu.

Strona internetowa programu:  www.prawo.uni.wroc.pl

korzyści ze studiów:                                        

université Paris-Dauphine

Dr Hélène Tissandier 
E-mail: helene.tissandier@dauphine.fr 

Prof. Jean-David Dreyfus
E-mail: jean-david.dreyfus@dauphine.fr 

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
katedra Prawa Międzynarodowego
i europejskiego

Dr Agnieszka Frąckowiak-Adamska
E-mail: droit@prawo.uni.wroc.pl

kontakty:                                                                                  

język wykładowy: francuski (kurs wprowadzający do prawa francuskiego), francuski/angielski 
(master)

• Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone dwa lata studiów (BAC+2)
• Czas trwania studiów: 2 semestry
• Warunki przyjęć: CV + list motywacyjny
• Czesne: 1700 PLN / dwa semestry
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski i francuski: Certyfikat ukończenia Szkoły Prawa Francuskiego wydany przez Uniwersytet 
Wrocławski oraz Université Paris-Dauphine

• Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone 4 lata studiów prawniczych (ewentualnie innych programów)
• Czas trwania studiów: 2 semestry
• Warunki przyjęć:  CV + podanie + praca pisemna
• Czesne: 6500 PLN / dwa semestry
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski i francuski: Dyplom Magisterski „Droit Européen et International des Affaires” wydany przez 
Université Paris-Dauphine

* możliwość odbycia drugiego semestru studiów na Université Paris-Dauphine

kURS WPROWADzAjąCy DO PRAWA fRANCUSkIEgO 

MASTER EN DROIT EUROPéEN ET INTERNATIONAl DES AffAIRES (DEIA)* (fRAN-
CusKie magisterium Prawa)

Rok utworzenia studiów: 2007

SzkOłA PRAWA fRANCUSkIEgO 
WE WROCłAWIU

Prawo

korzyści ze studiów:                                        

• Znajomość języka prawniczego francuskiego,
• Znajomość prawa francuskiego,
• Lepsze przygotowanie do studiowania we Francji,
• Lepsze przygotowanie do pracy tłumacza,
• Lepsze przygotowanie do pracy w organach Unii Europejskiej.

Strona internetowa programu: 
http://prawo.ug.edu.pl/oferta/szkoly_prawa_obcego/szkola_prawa_francuskiego (Szkoła Prawa Francuskiego/SPF) 
www.facebook.com/spf.wpia.ug (Facebook profil)

kontakty:                                                                                  

Université Toulouse 1 Capitole

Prof. Hugues Kenfack
Dziekan Wydziału Prawa i Nauk Politycznych  
E-mail: hugues.kenfack@ut-capitole.fr 
E-mail: veronique.imbert@ut-capitole.fr 
Tel.: (+33) 05 61 63 38 38 

Uniwersytet gdański
Szkoła Prawa francuskiego
Wydział Prawa i Administracji
 
Mgr Krystyna Warylewska 
E-mail: spf@prawo.ug.edu.pl  
Tel.: (+48) 58 523 29 26

język wykładowy: francuski                             

• Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończony minimum 2-gi rok studiów I-go stopnia (kurs jest skierowany 
do studentów i absolwentów wszystkich uczelni wyższych, a w szczególności Wydziału Prawa, Administracji 
i Filologii Romańskiej)

• Czas trwania studiów: 1 semestr
• Warunki przyjęć: znajomość języka francuskiego na poziomie komunikatywnym
• Czesne: 500 PLN
• Uzyskane dyplomy: 

• Certyfikat wprowadzenia do Prawa Francuskiego wydany przez Szkołę Prawa Francuskiego Uniwersytetu 
Gdańskiego oraz Université Toulouse 1 Capitole

SzkOłA PRAWA fRANCUSkIEgO: CERTyfIkAT WPROWADzENIA DO PRAWA 
fRANCUSkIEgO I EUROPEjSkIEgO 

SzkOłA PRAWA fRANCUSkIEgO: 
CertyfiKat wProwaDzenia Do Prawa 

fRANCUSkIEgO I EUROPEjSkIEgO

Rok utworzenia studiów: 2011

Prawo

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

http://www.prawo.uni.wroc.pl
mailto:helene.tissandier@dauphine.fr
mailto:jean-david.dreyfus@dauphine.fr
http://prawo.ug.edu.pl/oferta/szkoly_prawa_obcego/szkola_prawa_francuskiego
file:///D:/poligrafia/francja/katalog%20podwojnych/2015/kpd_2015_POLSKA/wytyczne/PL/javascript:melA('hugues.kenfack','','','ut-capitole.fr');
mailto:veronique.imbert@ut-capitole.fr
mailto:spf@prawo.ug.edu.pl
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nauKi humanistyCzne  
I SPOłECzNE

nauKi humanistyCzne
I SPOłECzNE

• Uzyskanie podwójnego dyplomu polsko- francuskiego,
• Studia kształcące w kierunku rozpoczęcia kariery w administracji europejskiej i międzynarodowej, w firmach 

międzynarodowych oraz w sektorze doradztwa.

korzyści ze studiów:                                        

université de Cergy-Pontoise

Prof. Catherine Mayaux
E-mail: catherine.mayaux@u-cergy.fr 

Prof. Joanna Nowicki
E-mail: joanna.nowicki@u-cergy.fr 

Szkoła główna handlowa w Warszawie (Sgh)

Prof. zw. dr hab. Katarzyna Żukrowska 
E-mail: katarzyna.zukrowska@sgh.waw.pl

Strona internetowa programu:  www.oferta.sgh.waw.pl/en/Pages/default.aspx

kontakty:                                                                                  

język wykładowy: polski, francuski     

• Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone studia magisterskie 
• Czas trwania studiów: 8 semestrów
• Warunki przyjęć: decyzja komisji rekrutacyjnej na podstawie złożonych dokumentów
• Czesne: 6300 PLN / rok akademicki
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom Doktora Nauk Ekonomicznych wydany przez Szkołę Główną Handlową lub Dyplom 
Doktora Nauk Humanistycznych wydany przez Uniwersytet Warszawski

• Dyplom francuski: Dyplom Doktora Nauk Ekonomicznych wydany przez Université de Cergy-Pontoise*
*wyłącznie dla osób studiujących po francusku

stuDia DoKtoranCKie na KierunKu nauKi eKonomiCzne  
lUb hUMANISTyCzNE, SPECjAlIzACjA: NAUkI POlITyCzNE 

Rok utworzenia studiów: 2003

stuDia DoKtoranCKie na  
KierunKu nauKi eKonomiCzne 

lub humanistyCzne, 
SPECjAlIzACjA: 

nauKi PolityCzne

nauKi PolityCzne

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

Prawo

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

Celem studiów jest interdyscyplinarne wykształcenie zaangażowanego pracownika, który z  pełną świadomością 
uwarunkowań społecznych, politycznych, prawnych, kulturowych i bezpieczeństwa oraz z pełnym profesjonalizmem 
będzie w stanie nieść pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych czy klęsk żywiołowych. Będzie on także mógł prowadzić 
analizy, badania i  diagnozy umożliwiające podejmowanie właściwych decyzji politycznych. Profil studiów oferuje 
studentom szeroki zakres wiedzy i  umiejętności w  zakresie międzynarodowej pomocy humanitarnej, w  ramach 
których szczególny nacisk położyliśmy na  krytyczne myślenie oraz umiejętności badawcze. Łączymy elementy 
teoretyczne z praktycznymi, a zajęcia prowadzą czołowi wykładowcy z Uniwersytetu Warszawskiego oraz zaproszeni 
goście-praktycy sektora humanitarnego. Studia mają zarówno wymiar specjalistyczny, jak i  interdyscyplinarny. 
Kształcą w  zakresie przedmiotów z  nauk politycznych i  nauk prawnych, ale też zarządzania, antropologii czy 
pogranicza nauk społecznych i medycznych. Ponadto kierunek studiów zawiera szereg elementów praktycznych (np. 
symulacje, obowiązkowe praktyki), które mają na celu właściwe przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek 
pracy.

Strona internetowa programu:  www.nohanet.org 

korzyści ze studiów:                                        

université aix marseille

Dr Rossitza Barakova
E-mail: rossitza.barrakova@univ-amu.fr
Tel.: (+33) 04 42 17 25 91

uniwersytet warszawski

Maria Roman
E-mail: noha@uw.edu.pl  
Tel.: (+48) 22 55 24 367

kontakty:                                                                                  

język wykładowy: francuski,  angielski 

• Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone studia I-go stopnia
• Czas trwania studiów: 2 lata
• Warunki przyjęć: po złożeniu wymaganych dokumentów 
• Czesne: 12 000 EUR
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom Magistra wydany przez Uniwersytet Warszawski
• Dyplom francuski: Dyplom Magistra wydany przez Université Aix Marseille 

STUDIA II-gO STOPNIA NA kIERUNkU MIęDzyNARODOWE PRAWO  
I DzIAłANIA hUMANITARNE (NOhA)

Rok utworzenia studiów: 1993

stuDia ii-go stoPnia na KierunKu 
MIęDzyNARODOWE PRAWO  

I DzIAłANIA hUMANITARNE (NOhA)

mailto:catherine.mayaux@u-cergy.fr
mailto:joanna.nowicki@u-cergy.fr
http://www.oferta.sgh.waw.pl/en/Pages/default.aspx
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nauKi humanistyCzne
I SPOłECzNE

Program pozwala studentom zdobyć interdyscyplinarną wiedzę na temat szeroko rozumianej Europy, wzmocnić 
kompetencje językowe i uzyskać międzynarodowe doświadczenie zawodowe (możliwość stażu). Dla każdego 
absolwenta wieloaspektowy charakter programu stanowi poważny atut na europejskim rynku pracy, gdyż kształci 
on specjalistów polityk i programów unijnych, poszukiwanych przez wszystkie szczeble administracji publicznej oraz 
instytucje międzynarodowe, w tym organy i agendy Unii Europejskiej, ale także przez ich otoczenie: sektor lobbingu, 
organizacje pozarządowe, think tanki i przedsiębiorstwa, które poszukują ekspertów ds. programów europejskich. 
Ponadto, poprzez możliwość uczestniczenia w seminariach metodologicznych i magisterskich, program przygotowuje 
studentów do pracy i kariery zawodowej w europejskiej przestrzeni badawczej i naukowej.

Strona internetowa programu: 
www.europeistyka.uj.edu.pl/studia/sum 
www.iep-strasbourg.fr/etudier-a-liep/doubles-diplomes-internationaux 

korzyści ze studiów:                                        

Université de Strasbourg
institut d’etudes Politiques

Dr Cedric Pellen
E-mail: cedric.pellen@cuej.unistra.fr

Uniwersytet jagielloński w krakowie
instytut europeistyki

Dr Krzysztof Kowalski
E-mail: krzysztof.1.kowalski@uj.edu.pl

kontakty:                                                                                  

język wykładowy: francuski, angielski i polski

• Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone studia I-go stopnia
• Czas trwania studiów: 4 semestry

• Pierwszy rok studiów w Instytucie Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński (studia po angielsku)
• Drugi rok studiów w Institut d’Études Politiques, Université de Strasbourg (studia po francusku)

• Warunki przyjęć: podanie, znajomość języków obcych (francuski i angielski) 
• Czesne: informacji udzielają uczelnie 
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom Magistra na kierunku Europeistyka wydany przez Uniwersytet Jagielloński  
w Krakowie

• Dyplom francuski: Master « Politiques européennes » w ramach dziedziny Sciences Politiques et Sociales, 
wydany przez Uniwersytet w Strasburgu

stuDia ii-go stoPnia na KierunKu euroPeistyKa 

   stuDia ii-go stoPnia 
na KierunKu euroPeistyKa

nauKi PolityCzne

Rok utworzenia studiów: 2010

 
 
 
 

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

kontakty:                                                                                  

nauKi PolityCzne

korzyści ze studiów:                                        

Program Master Europe daje jedyną w swoim rodzaju możliwość studiowania w międzynarodowej grupie studentów 
w trzech krajach oraz uzyskania dyplomów wszystkich trzech uczelni partnerskich tj.: Uniwersytetu Opolskiego, 
Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji i Uniwersytetu Burgundzkiego w Dijon. Studenci mają możliwość 
skorzystania z bogatej oferty kulturalnej przygotowanej przy wsparciu władz regionalnych, ponieważ program jest 
efektem współpracy między Województwem Opolskim, Nadrenią-Palatynatem oraz Regionem Burgundii. W ramach 
studiów studenci będą również odbywać praktyki w instytucjach publicznych przygotowujących ich do pracy 
w charakterze specjalistów do spraw integracji europejskiej.  

Strona internetowa programu:  
www.politologia.uni.opole.pl
www.ufr-juridique-economique.u-bourgogne.fr/formation-initiale/master.html

uniwersytet opolski

Dr Joanna Kulska
E-mail: jkulska@uni.opole.pl 
Tel.: (+48) 77 452 74 60

université de bourgogne

Prof. Philippe Icard
E-mail: philippe.icard4@orange.fr
Tel.: (+33) 80 39 55 04

język wykładowy: angielski, francuski

• Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone studia I-go stopnia
• Czas trwania studiów: 4 semestry
• Warunki przyjęć: licencjat w zakresie nauk społecznych, język angielski na poziomie B2, francuski na poziomie B1
• Czesne: bez opłat
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski i francuski: Dyplom Magisterski w zakresie nauk politycznych wydany przez uczelnie uczest-
niczące w programie

MASTER EUROPA NA kIERUNkU EUROPEISTykA (POTRójNy DyPlOM z UNIWER-
SyTETEM W MOgUNCjI)

Rok utworzenia studiów: 2013/2014

master euroPa na KierunKu 
euroPeistyKa 

(POTRójNy DyPlOM 
z UNIWERSyTETEM W MOgUNCjI)

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

http://www.politologia.uni.opole.pl
http://ufr-juridique-economique.u-bourgogne.fr/formation-initiale/master.html
mailto:jkulska@uni.opole.pl


24 25

nauki humanistyczne
i społeczne

nauki humanistyczne
i społeczne

korzyści ze studiów:                                        

• Podwójny dyplom,
• Unikatowy dyplom zawodowy francusko-polski,
• Możliwość odbycia stażu we Francji,
• Możliwe podjęcie studiów magisterskich w Polsce i/lub we Francji,
• Potencjalny dostęp do infrastruktury sportowej AWF.

Strona internetowa programu: www.awf.edu.pl oraz www.univ-tln.fr

université de toulon

Dr Olivier Saïssi
E-mail: saissi@univ-tln.fr 
Tel.: (+33) 04 94 14 21 03

akademia wychowania fizycznego 
im. józefa Piłsudskiego w Warszawie 

Dr hab. prof. AWF Wojciech Szeligiewicz 
E-mail: wojciech.szeligiewicz@awf.edu.pl 
Tel.: (+48) 22 834 40 01

kontakty:                                                                                  

język wykładowy: polski, francuski, angielski     

• Poziom wymagany przy rekrutacji  w AWf: drugi rok studiów licencjackich
• Czas trwania studiów: 1 rok
• Warunki przyjęć: wg. dokumentów przez macierzystą uczelnię
• Czesne: studenci polscy płacą w AWF oraz na Uniwersytecie w Tulonie
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom Licencjata Turystyki i Rekreacji wydany przez AWF w Warszawie
• Dyplom francuski: Dyplom Zawodowy Licencjata Turystyki i Rekreacji w specjalności Zarządzanie Projektami 

Turystyki Zrównoważonej wydany przez Uniwersytet w Tulonie

STUDIA lICENCjACkIE NA kIERUNkU TURySTykA I REkREACjA

zARząDzANIE, MANAgEMENT

STUDIA lICENCjACkIE NA 
KierunKu turystyKa 

I REkREACjA

 Akademia Wychowania 
Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie

Rok utworzenia studiów: 2015

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

korzyści ze studiów:                                        

• Podwójny dyplom,
• Nauka w środowisku międzykulturowym,
• Zwiększone możliwości zatrudnienia na rynku europejskim,
• Podnoszenie kwalifikacji w międzynarodowym środowisku,
• Dla studentów polskich: możliwość odbycia stażu w międzynarodowych firmach,
• Dla studentów zagranicznych: szansa na zdobycie doświadczenia innego niż akademickie w uczelni 

macierzystej.

Zajęcia z języka polskiego (45 godzin w każdym semestrze) stanowią integralną część podwójnego dyplomu 
realizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ponadto dla studentów organizowane są liczne wizyty 
w muzeach w Krakowie i regionie, a także w stolicach europejskich (Wiedeń, Budapeszt, Praga). Studenci mogą 
odbywać staże w największych firmach z siedzibą w Krakowie: Capgemini, Shell, Indesit, Bahlsen, itd.

Strona internetowa programu: uek.krakow.pl/pl oraz www.brest-bs.com

brest business school

Koordynator podwójnego dyplomu
E-mail: nelly.plouzennec@brest-bs.com
Tél.: (+33) 02 98 34 44 47

uniwersytet ekonomiczny w Krakowie

Z-ca kierownika Biura Programów Zagranicznych
Sylwia Rutkowska
E-mail: sylwia.rutkowska@uek.krakow.pl

kontakty:                                                                                  

język wykładowy: angielski, francuski         

• Poziom wymagany przy rekrutacji: w trakcie 2-go roku studiów licencjackich 
• Czas trwania studiów: 2 semestry (studia odbywają się we Francji, w Polsce student pozostaje studentem 

UEK i zalicza różnice programowe i pisze pracę licencjacką)
• Warunki przyjęć: styczeń/luty: złożenie dokumentacji, marzec: rozmowa kwalifikacyjna
• Czesne: program bezpłatny za granicą
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom licencjacki wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
• Dyplom francuski: Dyplom licencjacki wydany przez Brest Business School

STUDIA lICENCjACkIE NA kIERUNkU zARząDzANIE

zARząDzANIE, MANAgEMENT

STUDIA lICENCjACkIE 
NA kIERUNkU zARząDzANIE

Rok utworzenia studiów: 2010

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

http://www.awf.edu.pl/
mailto:saissi@univ-tln.fr
mailto:wojciech.szeligiewicz@awf.edu.pl
http://uek.krakow.pl/pl
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Rok utworzenia studiów: 2003

• Podwójny dyplom,
• Nauka w środowisku międzykulturowym,
• Zwiększone możliwości zatrudnienia na rynku europejskim,
• Podnoszenie kwalifikacji w międzynarodowym środowisku,
• Dla studentów polskich: możliwość odbycia stażu w międzynarodowych firmach,
• Dla studentów zagranicznych: szansa na zdobycie doświadczenia innego niż akademickie w uczelni macierzystej.

Zajęcia z języka polskiego (45 godzin w każdym semestrze) stanowią integralną część podwójnego dyplomu 
realizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ponadto dla studentów organizowane są liczne wizyty 
w muzeach w Krakowie i regionie, a także w stolicach europejskich (Wiedeń, Budapeszt, Praga). Studenci mogą 
odbywać staże w największych firmach z siedzibą w Krakowie: Capgemini, Shell, Indesit, Bahlsen, itd. 

Strona internetowa programu: www.uek.krakow.pl/pl
www.montpellier-bs.com/programme-bachelor/accueil

korzyści ze studiów:                                        

montpellier business school

INCOMING: 
Virginie Inglebert 
E-mail: Incoming@Montpellier-BS.com 
OUTGOING: 
Gaëlle Béguin 
E-mail: Outgoing3@Montpellier-BS.com 

uniwersytet ekonomiczny w Krakowie

Z-ca kierownika Biura Programów Zagranicznych
Sylwia Rutkowska
E-mail: sylwia.rutkowska@uek.krakow.pl

kontakty:                                                                                  

język wykładowy: angielski, francuski         

• Poziom wymagany przy rekrutacji: w trakcie 2-go roku studiów licencjackich
• Czas trwania studiów: 2 semestry (studia odbywają się we Francji, w Polsce student pozostaje studentem 

UEK i zalicza różnice programowe i pisze pracę licencjacką)
• Warunki przyjęć: styczeń/luty: złożenie dokumentacji, marzec: rozmowa kwalifikacyjna
• Czesne: program bezpłatny za granicą
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom licencjacki wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
• Dyplom francuski: Dyplom licencjacki wydany przez Montpellier Business School

baChelor of international business aDministration

zARząDzANIE, MANAgEMENT

baChelor of international 
business aDministration

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

STUDIA lICENCjACkIE 
W DzIEDzINIE zARząDzANIA

kontakty:                                                                                  

korzyści ze studiów:                                        

• Podwójny dyplom,
• Nauka w środowisku międzykulturowym,
• Zwiększone możliwości zatrudnienia na rynku europejskim,
• Podnoszenie kwalifikacji w międzynarodowym środowisku,
• Dla studentów polskich: możliwość odbycia stażu w międzynarodowych firmach,
• Dla studentów zagranicznych: szansa na zdobycie doświadczenia innego niż akademickie w uczelni macierzystej. 

Zajęcia z języka polskiego (45 godzin w każdym semestrze) stanowią integralną część podwójnego dyplomu 
realizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ponadto dla studentów organizowane są liczne wizyty 
w muzeach w Krakowie i regionie, a także w stolicach europejskich (Wiedeń, Budapeszt, Praga). Studenci mogą 
odbywać staże w największych firmach z siedzibą w Krakowie: Capgemini, Shell, Indesit, Bahlsen, itd. 

Strona internetowa programu: www.uek.krakow.pl/pl

groupe esC troyes en Champagne

Pauline Moyard
E-mail: pauline.moyard@groupe-esc-troyes.com 
Tel.: (+33) 03 25 71 22 17

uniwersytet ekonomiczny w Krakowie

Z-ca kierownika Biura Programów Zagranicznych
Sylwia Rutkowska
E-mail: sylwia.rutkowska@uek.krakow.pl

język wykładowy: angielski, francuski         

• Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone studia I-go stopnia (matura+3 lata studiów)   
• Czas trwania studiów: 1 rok
• Warunki przyjęć: na podstawie podania
• Czesne: program bezpłatny w ramach wymiany międzyuczelnianej
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom licencjacki wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
• Dyplom francuski: Dyplom licencjacki wydany przez Groupe ESC Troyes en Champagne

STUDIA lICENCjACkIE W DzIEDzINIE zARząDzANIA

Rok utworzenia studiów: 2009

zARząDzANIE, MANAgEMENT

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

http://www.uek.krakow.pl/pl
http://www.montpellier-bs.com/programme-bachelor/accueil
http://www.uek.krakow.pl/pl
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kontakty:                                                                                  

korzyści ze studiów:                                        

• Podwójny dyplom,
• Nauka w środowisku międzykulturowym,
• Zwiększone możliwości zatrudnienia na rynku europejskim,
• Podnoszenie kwalifikacji w międzynarodowym środowisku,
• Dla studentów polskich: możliwość odbycia stażu w międzynarodowych firmach,
• Dla studentów zagranicznych: szansa na zdobycie doświadczenia innego niż akademickie w uczelni macierzystej.

Zajęcia z języka polskiego (45 godzin w każdym semestrze) stanowią integralną część podwójnego dyplomu 
realizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ponadto dla studentów organizowane są liczne wizyty 
w muzeach w Krakowie i regionie, a także w stolicach europejskich (Wiedeń, Budapeszt, Praga). Studenci mogą 
odbywać staże w największych firmach z siedzibą w Krakowie: Capgemini, Shell, Indesit, Bahlsen, itd.

Strona internetowa programu:  www.uek.krakow.pl/pl

em normandie

Alain Ouvrieu
E-mail: a.ouvrieu@em-normandie.fr  
Tel.: (+33) 02 31 45 35 02

uniwersytet ekonomiczny w Krakowie

Z-ca kierownika Biura Programów Zagranicznych
Sylwia Rutkowska
E-mail: sylwia.rutkowska@uek.krakow.pl

język wykładowy: francuski, angielski        

• Poziom wymagany przy rekrutacji: w trakcie 2-go roku studiów licencjackich 
• Czas trwania studiów: 2 semestry (studia odbywają się we Francji, w Polsce student pozostaje studentem 

UEK i zalicza różnice programowe i pisze pracę licencjacką)
• Warunki przyjęć: styczeń/luty: złożenie dokumentacji, marzec: rozmowa kwalifikacyjna
• Czesne: program bezpłatny za granicą
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom licencjacki wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
• Dyplom francuski: Dyplom licencjacki wydany przez EM Normandie

STUDIA lICENCjACkIE NA kIERUNkU zARząDzANIE, lOgISTykA, EkONOMIA, 
STOSUNkI MIęDzyNARODOWE

Rok utworzenia studiów: 2015

STUDIA lICENCjACkIE NA kIERUNkU 
zARząDzANIE, lOgISTykA, 

eKonomia,  
STOSUNkI MIęDzyNARODOWE

zARząDzANIE, MANAgEMENT

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

kontakty:                                                                                  

korzyści ze studiów:                                        

• Podwójny dyplom,
• Studia w środowisku międzykulturowym,
• Zwiększenie szansy otrzymania zatrudnienia w instytucjach europejskich,
• Profesjonalne zajęcia prowadzone w międzynarodowym środowisku,
• Dla studentów polskich: możliwość odbycia stażu w międzynarodowych firmach,
• Dla studentów zagranicznych: zdobycie doświadczenia innego niż akademickie uczelni macierzystej,
• Studenci francuscy i polscy spędzają rok na uczelni partnerskiej. Studenci polscy mają możliwość studiowania 

w języku angielskim i francuskim, a studenci francuscy w języku angielskim.

Strona internetowa programu:  www.wsb.pl/gdansk/kandydaci/kariera-miedzynarodowa

groupe esC troyes

Pauline Moyard
E-mail: pauline.moyard@get-mail.fr 
Tel.: (+33) 03 25  71 22 17

Wyższa Szkoła bankowa w gdańsku

Anna Modrzejewska
E-mail: amodrzejewska@wsb.gda.pl 
Tel.: (+48) 58 323 89 40

język wykładowy: francuski, angielski        

• Poziom wymagany przy rekrutacji: po studiach I-go stopnia
• Czas trwania studiów: 1 rok
• Warunki przyjęć: na podstawie podania
• Czesne: program bezpłatny w ramach wymiany międzyuczelnianej
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom Licencjacki z Zarządzania wydany przez Wyższą Szkołę Bankową
• Dyplom francuski: Dyplom Licencjacki z Zarządzania wydany przez Groupe ESC Troyes

STUDIA lICENCjACkIE W DzIEDzINIE zARząDzANIA

Rok utworzenia studiów: 2008

STUDIA lICENCjACkIE 
w DzieDzinie
zARząDzANIA

zARząDzANIE, MANAgEMENT

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

http://www.uek.edu.pl/
mailto:a.ouvrieu@em-normandie.fr
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zARząDzANIE, MANAgEMENT

kontakty:                                                                                  

korzyści ze studiów:                                        

Program podwójnego dyplomu międzynarodowego dotyczący kształcenia wysokiej jakości manadżerów w 
dziedzinie zarządzania i handlu. Dwukulturowość, dwujęzyczność. 

groupe sup de Co la rochelle

Luminita Georgescu
E-mail: georgescul@esc-larochelle.fr

Politechnika łódźka 
IfE-Centrum kształcenia Międzynarodowego

Dr inż. Dorota Piotrowska
E-mail: dorota.piotrowska@p.lodz.pl  

język wykładowy: francuski lub angielski       

• Poziom wymagany przy rekrutacji: po 2-gim roku studiów I-go stopnia (120 ECTS)
• Czas trwania studiów: 4 lata
• Warunki przyjęć: wysoka średnia studiów, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna
• Czesne: brak
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom Inżyniera wydany przez Politechnikę Łódzką
• Dyplom francuski: Dyplom Licencjacki wydany przez École Supérieure de Commerce de la Rochelle

STUDIA I-gO STOPNIA NA kIERUNkU zARząDzANIE I INżyNIERIA PRODUkCjI

stuDia i-go stoPnia 
NA kIERUNkU zARząDzANIE  

I INżyNIERIA PRODUkCjI

Rok utworzenia studiów: 2009

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

zARząDzANIE, MANAgEMENT

kontakty:                                                                                  

korzyści ze studiów:                                        

Program MPPD z Toulouse Business School daje studentom możliwość uzyskania dwóch dyplomów magisterskich w 
ciągu jednego toku studiów. W ramach programu studenci spędzają swój drugi rok studiów w uczelni partnerskiej. 
Studenci SGH będą mieli szeroki wybór specjalizacji w ramach 5 „Professional Options” oferowanych w języku 
angielskim, ale także wielu w języku francuskim (w tym także w zakresie zarządzania sektorem lotniczym we 
współpracy z koncernem AirBus, który ma swoją siedzibę w tym mieście). Ponadto, będą mogli wybierać studia w 
kampusie w Tuluzie lub w Barcelonie (tylko w przypadku specjalizacji w języku angielskim).

Strona internetowa programu:  
http://administracja.sgh.waw.pl/en/cpm/international_programmes/double_diploma/Pages/mddp_tbs.aspx

Toulouse business School (TbS) 

Cécile Dumont-Capdeville
E-mail: c.dumont@tbs-education.fr   
Tel.:  (+33)  05 61 29 49 78

Szkoła główna handlowa w Warszawie (Sgh)

Dr Izabela Bergel 
E-mail: iberge@sgh.waw.pl 
Tel.: (+48) 22 564 87 19

język wykładowy: angielski, francuski

• Poziom wymagany przy rekrutacji: studia licencjackie
• Czas trwania studiów: 4 semestry
• Warunki przyjęć: kandydat musi być przyjęty na stacjonarne studia w SGH na kierunku International Business 

oraz złożyć dokumenty aplikacyjne do programu i spełniać kryteria rekrutacyjne
• Czesne: 1800 EUR / semestr
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom Master in International Business wydany przez Szkołę Główną Handlową  
w  Warszawie

• Dyplom francuski: Dyplom Master in Management wydany przez Toulouse Business School

stuDia ii-go stoPnia na KierunKu international business

stuDia ii-go stoPnia 
na KierunKu international 

business

Rok utworzenia studiów: 2015/2016

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

http://administracja.sgh.waw.pl/en/cpm/international_programmes/double_diploma/Pages/mddp_tbs.aspx
mailto:iberge@sgh.waw.pl


32 33

nauki humanistyczne
i społeczne

nauki humanistyczne
i społeczne

zARząDzANIE, MANAgEMENT

kontakty:                                                                                  

korzyści ze studiów:                                        

Program studiów podwójnego dyplomu z Toulouse Business School daje studentom możliwość uzyskania dwóch 
dyplomów magisterskich w ciągu jednego toku studiów. W ramach programu studenci spędzają swój drugi rok 
studiów w uczelni partnerskiej. Studenci SGH będą mieli szeroki wybór specjalizacji w ramach 5 „Professional 
Options” oferowanych w języku angielskim, ale także wielu w języku francuskim (w tym także w zakresie zarządzania 
sektorem lotniczym we współpracy z koncernem AirBus, który ma swoją siedzibę w tym mieście). Ponadto, będą 
mogli wybierać studia w kampusie w Tuluzie lub w Barcelonie (tylko w przypadku specjalizacji w języku angielskim).

Strona internetowa programu:  
www.administracja.sgh.waw.pl/en/cpm/international_programmes/double_diploma/Pages/mddp_tbs.aspx

Toulouse business School (TbS) 

Cécile Dumont-Capdeville
E-mail: c.dumont@tbs-education.fr 
Tel.: (+33)  05 61 29 49 78

Szkoła główna handlowa w Warszawie (Sgh)

Dr Izabela Bergel 
E-mail: iberge@sgh.waw.pl 
Tel.: (+48) 22 564 87 19

język wykładowy: angielski, francuski

• Poziom wymagany przy rekrutacji: studia licencjackie
• Czas trwania studiów: 4 semestry
• Warunki przyjęć: kandydat musi być przyjęty na stacjonarne studia w SGH na kierunku zarządzanie oraz 

złożyć dokumenty aplikacyjne do programu i spełniać kryteria rekrutacyjne.
• Czesne: brak
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom Magistra na kierunku Zarządzanie wydany przez Szkołę Główną Handlową  
w Warszawie 

• Dyplom francuski: Dyplom Master in Management wydany przez Toulouse Business School

STUDIA II-gO STOPNIA NA kIERUNkU zARząDzANIE

stuDia ii-go stoPnia 
na KierunKu 
zARząDzANIE

Rok utworzenia studiów: 2015/2016

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

korzyści ze studiów:                                        

kontakty:                                                                                  

• Kształcenie ma progresywny charakter i jest rozłożone na dwa lata,
• Kształcenie odbywa się w języku angielskim i jest ofertą kompletnego zestawu wykładów z inżynierii finansowej,
• Kształcenie wiąże silnie teorię i praktykę,
• Kształcenie ma międzynarodowy charakter,
• Jest podstawą do uzyskiwania licznych i dobrze wynagradzanych miejsc pracy. 

Strona internetowa programu:  www.ue.poznan.pl/pl oraz www.formations.univ-lorraine.fr

université de lorraine

Francis Bismans 
Tel.: (+33) 32 474 381 816
E-mail: francis.bismans@univ-lorraine.fr

uniwersytet ekonomiczny w Poznaniu

Krzysztof Malaga
Tel.: (+48) 619 543 742
E-mail: krzysztof.malaga@ue.poznan.pl 

język wykładowy: angielski

• Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone studia I-go stopnia
• Czas trwania studiów: 4 semestry (2 lata)
• Warunki przyjęć: na podstawie podania
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom Magisterski wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
• Dyplom francuski: Dyplom Magisterski wydany przez Université de Lorraine

INżyNIERIA fINANSOWA / INżyNIERIA fINANSOWA RyNkU

Rok utworzenia studiów: 2013/2014

stuDia ii-go stoPnia 
na KierunKu 

INżyNIERIA fINANSOWA RyNkU

zARząDzANIE, MANAgEMENT

http://administracja.sgh.waw.pl/en/cpm/international_programmes/double_diploma/Pages/mddp_tbs.aspx
mailto:iberge@sgh.waw.pl
http://www.formations.univ-lorraine.fr
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nauki humanistyczne
i społeczne

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

korzyści ze studiów:                                        

kontakty:                                                                                  

• Studia na prestiżowych uczelniach: na UE w Poznaniu (druga uczelnia biznesowa w Polsce) i ESCP Europe. 
Studenci realizują w ESCP Europe program Master in Management, który od lat znajduje się w pierwszej 
trójce w Europie wg. rankingu Financial Times (obecnie 2 pozycja). 

• Umowa umożliwia również wybór ścieżki: 
• Berlińskiej: jeden rok w ESCP w Berlinie. Studia zakończone dyplomem niemieckim Master in 

Management, wydanym przez ESCP Europe w Berlinie (studia odbywają się po niemiecku),
• Mieszanej (semestr w Paryżu oraz semestr w Berlinie): dającej możliwość uzyskania trzech dyplomów. 

Dodatkowe korzyści: konieczność odbycia stażu, możliwość zatrudnienia, obowiązkowe lektoraty z języka 
francuskiego lub niemieckiego. 

Strona internetowa programu: www.ue.poznan.pl (rubryka Współpraca)

esCP europe

Prof. dr Frank Jacob
E-mail: fjacob@escpeurope.eu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UEP)

Kierownik programu podwójnych dyplomów
Prof. Marek Rekowski
E-mail: m.rekowski@ue.poznan.pl
Tel.: (+48) 61 854 39 62

Dział ds. Współpracy z Zagranicą
Romana Ziółkowska
E-mail: romana.ziolkowska@ue.poznan.pl

język wykładowy: polski/angielski (UEP), francuski/angielski (ESCP)

• Poziom wymagany przy rekrutacji: studenci min. trzeciego roku studiów
• Czas trwania studiów: 4 semestry: pierwszy rok studiów (Master 1) realizowany jest na UE w Poznaniu, 

zaś drugi (Master 2) w ESCP Europe w Paryżu. Ponadto, studenci muszą odbyć obowiązkowe praktyki 
w przedsiębiorstwach - minimum 39 tygodni. 

• Warunki przyjęć: podanie, rozmowa kwalifikacyjna
• Czesne:  

• Pierwszy rok w Poznaniu: 15 000 PLN / 2 semestry (czesne na UEP) oraz 700 EUR (wpisowe w ESCP  
Europe)

• Drugi  rok w ESCP Europe: 12 200 EUR / 2 semestry (wpisowe i czesne)
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom Magistra Zarządzania wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
• Dyplom francuski: Dyplom Magistra Zarządzania wydany przez ESCP Europe

STUDIA II-gO STOPNIA NA kIERUNkU zARząDzANIE

Rok utworzenia studiów: 2001

stuDia ii-go stoPnia 
na KierunKu 
zARząDzANIE

zARząDzANIE, MANAgEMENT

• Podwójny dyplom,
• Nauka w środowisku międzykulturowym,
• Zwiększone możliwości zatrudnienia na rynku europejskim,
• Podnoszenie kwalifikacji w międzynarodowym środowisku,
• Dla studentów polskich: możliwość odbycia stażu w międzynarodowych firmach,
• Dla studentów zagranicznych: szansa na zdobycie doświadczenia innego niż akademickie w uczelni macierzystej.

Zajęcia z języka polskiego (45 godzin w każdym semestrze) stanowią integralną część podwójnego dyplomu 
realizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ponadto dla studentów organizowane są liczne wizyty 
w muzeach w Krakowie i regionie, a także w stolicach europejskich (Wiedeń, Budapeszt, Praga). Studenci mogą 
odbywać staże w największych firmach z siedzibą w Krakowie: Capgemini, Shell, Indesit, Bahlsen, itd. 

Strona internetowa programu: www.uek.krakow.pl/pl
www.montpellier-bs.com/programme-master-grande-ecole/master-accueil

korzyści ze studiów:                                        

montpellier business school

INCOMING: 
Virginie Inglebert 
E-mail: Incoming@Montpellier-BS.com
OUTGOING: 
Gaëlle Béguin 
E-mail: Outgoing3@Montpellier-BS.com

uniwersytet ekonomiczny w Krakowie

Z-ca kierownika Biura Programów Zagranicznych
Sylwia Rutkowska
E-mail: sylwia.rutkowska@uek.krakow.pl

kontakty:                                                                                  

język wykładowy: francuski, angielski         

• Poziom wymagany przy rekrutacji: w trakcie 1-go roku studiów magisterskich
• Czas trwania studiów: 2 semestry + 3 miesiące praktyki (studia odbywają się we Francji, w Polsce student 

pozostaje studentem UEK i zalicza różnice programowe w każdym roku studiów magisterskich oraz pisze 
pracę magisterską)

• Warunki przyjęć: styczeń/luty: złożenie dokumentacji, marzec: rozmowa kwalifikacyjna
• Czesne: program bezpłatny za granicą
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom Magisterski wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
• Dyplom francuski: Dyplom Magisterski wydany przez Montpellier Business School

STUDIA MAgISTERSkIE NA kIERUNkU zARząDzANIE 

Rok utworzenia studiów:  2003

 stuDia magistersKie 
na KierunKu 
zARząDzANIE

zARząDzANIE, MANAgEMENT

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

mailto:fjacob@escpeurope.eu
http://uek.krakow.pl/pl
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nauki humanistyczne
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• Podwójny dyplom,
• Nauka w środowisku międzykulturowym,
• Zwiększone możliwości zatrudnienia na rynku europejskim,
• Podnoszenie kwalifikacji w międzynarodowym środowisku,
• Dla studentów polskich: możliwość odbycia stażu w międzynarodowych firmach,
• Dla studentów zagranicznych: szansa na zdobycie doświadczenia innego niż akademickie w uczelni macierzystej.

Zajęcia z języka polskiego (45 godzin w każdym semestrze) stanowią integralną część podwójnego dyplomu 
realizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ponadto dla studentów organizowane są liczne wizyty 
w muzeach w Krakowie i regionie, a także w stolicach europejskich (Wiedeń, Budapeszt, Praga). Studenci mogą 
odbywać staże w największych firmach z siedzibą w Krakowie: Capgemini, Shell, Indesit, Bahlsen, itd. 

Strona internetowa programu: www.uek.krakow.pl/pl

korzyści ze studiów:                                        

groupe esC troyes en Champagne

Pauline Moyard
E-mail: pauline.moyard@groupe-esc-troyes.com 
Tel.: (+33) 03 25 71 22 17

uniwersytet ekonomiczny w Krakowie

Z-ca kierownika Biura Programów Zagranicznych
Sylwia Rutkowska
E-mail: sylwia.rutkowska@uek.krakow.pl

kontakty:                                                                                  

język wykładowy: francuski, angielski         

• Poziom wymagany przy rekrutacji: w trakcie 1-go roku studiów magisterskich
• Czas trwania studiów: 2 semestry + 3 miesiące praktyki (studia odbywają się we Francji, w Polsce student 

pozostaje studentem UEK i zalicza różnice programowe w każdym roku studiów magisterskich oraz pisze 
pracę magisterską)

• Warunki przyjęć: styczeń/luty: złożenie dokumentacji, marzec: rozmowa kwalifikacyjna
• Czesne: program bezpłatny za granicą
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom Magisterski wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
• Dyplom francuski: Dyplom Magisterski wydany przez Groupe ESC Troyes

STUDIA MAgISTERSkIE NA kIERUNkU zARząDzANIE 

Rok utworzenia studiów:  2015

 stuDia magistersKie 
na KierunKu 
zARząDzANIE

zARząDzANIE, MANAgEMENT

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

korzyści ze studiów:                                        

• Podwójny dyplom,
• Nauka w środowisku międzykulturowym,
• Zwiększone możliwości zatrudnienia na rynku europejskim,
• Podnoszenie kwalifikacji w międzynarodowym środowisku,
• Dla studentów polskich: możliwość odbycia stażu w międzynarodowych firmach,
• Dla studentów zagranicznych: szansa na zdobycie doświadczenia innego niż akademickie w uczelni macierzystej.

Zajęcia z języka polskiego (45 godzin w każdym semestrze) stanowią integralną część podwójnego dyplomu 
realizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ponadto dla studentów organizowane są liczne wizyty 
w muzeach w Krakowie i regionie, a także w stolicach europejskich (Wiedeń, Budapeszt, Praga). Studenci mogą 
odbywać staże w największych firmach z siedzibą w Krakowie: Capgemini, Shell, Indesit, Bahlsen, itd. 

Strona internetowa programu: www.uek.krakow.pl/pl

brest business school

Koordynator podwójnego dyplomu
Nelly Plouzennec
E-mail: nelly.plouzennec@brest-bs.com
Tél.: (+33) 02 98 34 44 47

uniwersytet ekonomiczny w Krakowie

Z-ca kierownika Biura Programów Zagranicznych
Sylwia Rutkowska
E-mail: sylwia.rutkowska@uek.krakow.pl

kontakty:                                                                                  

język wykładowy: francuski, angielski        

• Poziom wymagany przy rekrutacji: w trakcie 1-go roku studiów magisterskich
• Czas trwania studiów: 2 semestry + 6 miesięcy praktyki (studia odbywają się we Francji, w Polsce student 

pozostaje studentem UEK i zalicza różnice programowe oraz pisze pracę magisterską)
• Warunki przyjęć: styczeń/luty: złożenie dokumentacji, marzec: rozmowa kwalifikacyjna
• Czesne: program bezpłatny za granicą
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom Magistra wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
• Dyplom francuski: Dyplom Magistra wydany przez Brest Business School

STUDIA MAgISTERSkIE NA kIERUNkU zARząDzANIE

stuDia magistersKie 
na KierunKu 
zARząDzANIE

zARząDzANIE, MANAgEMENT

Rok utworzenia studiów:  2010

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

http://uek.krakow.pl/pl
http://uek.krakow.pl/pl
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nauki humanistyczne
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nauki humanistyczne
i społeczne

• Podwójny dyplom,
• Nauka w środowisku międzykulturowym,
• Zwiększone możliwości zatrudnienia na rynku europejskim,
• Podnoszenie kwalifikacji w międzynarodowym środowisku,
• Dla studentów polskich: możliwość odbycia stażu w międzynarodowych firmach,
• Dla studentów zagranicznych: szansa na zdobycie doświadczenia innego niż akademickie w uczelni macierzystej.

Zajęcia z języka polskiego (45 godzin w każdym semestrze) stanowią integralną część podwójnego dyplomu realizo-
wanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ponadto dla studentów organizowane są liczne wizyty w mu-
zeach w Krakowie i regionie, a także w stolicach europejskich (Wiedeń, Budapeszt, Praga). Studenci mogą odbywać 
staże w największych firmach z siedzibą w Krakowie: Capgemini, Shell, Indesit, Bahlsen, itd. 

Strona internetowa programu: www.uek.krakow.pl/pl

korzyści ze studiów:                                        

esCP europe

Pascal Onraed 
E-mail: ponraed@espeurope.eu

uniwersytet ekonomiczny w Krakowie

Z-ca kierownika Biura Programów Zagranicznych
Sylwia Rutkowska
E-mail: sylwia.rutkowska@uek.krakow.pl

kontakty:                                                                                  

język wykładowy: francuski, angielski         

• Poziom wymagany przy rekrutacji: w trakcie 3-go roku studiów licencjackich
• Czas trwania studiów: 4 semestry + 9 miesięcy praktyk (studia odbywają się we Francji, w Polsce student 

pozostaje studentem UEK i zalicza różnice programowe w każdym roku studiów magisterskich oraz pisze 
pracę magisterską)

• Warunki przyjęć: styczeń/luty: złożenie dokumentacji, marzec: rozmowa kwalifikacyjna
• Czesne: 20000 EUR
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom Magistra wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
• Dyplom francuski: Dyplom Magistra wydany przez ESCP Europe

STUDIA MAgISTERSkIE NA kIERUNkU zARząDzANIE

Rok utworzenia studiów: 2003

 stuDia magistersKie 
na KierunKu 
zARząDzANIE

zARząDzANIE, MANAgEMENT

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

• Podwójny dyplom,
• Nauka w środowisku międzykulturowym,
• Zwiększone możliwości zatrudnienia na rynku europejskim,
• Podnoszenie kwalifikacji w międzynarodowym środowisku,
• Dla studentów polskich: możliwość odbycia stażu w międzynarodowych firmach,
• Dla studentów zagranicznych: szansa na zdobycie doświadczenia innego niż akademickie w uczelni macierzystej. 

Zajęcia z języka polskiego (45 godzin w każdym semestrze) stanowią integralną część podwójnego dyplomu reali-
zowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ponadto dla studentów organizowane są liczne wizyty  
w muzeach w Krakowie i regionie, a także w stolicach europejskich (Wiedeń, Budapeszt, Praga). Studenci mogą odby-
wać staże w największych firmach z siedzibą w Krakowie: Capgemini, Shell, Indesit, Bahlsen, itd. 

Strona internetowa programu: www.uek.krakow.pl/pl

korzyści ze studiów:                                        

kontakty:                                                                                  

język wykładowy: francuski, angielski        

• Poziom wymagany przy rekrutacji: w trakcie 1-go roku studiów magisterskich
• Czas trwania studiów: 2 semestry + 6 miesięcy praktyki (studia odbywają się we Francji, w Polsce student  

pozostaje studentem UEK i zalicza różnice programowe w każdym roku studiów magisterskich oraz pisze pracę 
magisterską)

• Warunki przyjęć: styczeń/luty: złożenie dokumentacji, marzec: rozmowa kwalifikacyjna
• Czesne: program bezpłatny za granicą
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom Magistra wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
• Dyplom francuski: Dyplom Magistra wydany przez SKEMA Business School

STUDIA MAgISTERSkIE NA kIERUNkU zARząDzANIE 

zARząDzANIE, MANAgEMENT

 stuDia magistersKie 
na KierunKu 
zARząDzANIE

sKema business school

Muriel Jacquelin 
E-mail: muriel.jacquelin@skema.edu

uniwersytet ekonomiczny w Krakowie

Z-ca kierownika Biura Programów Zagranicznych
Sylwia Rutkowska
E-mail: sylwia.rutkowska@uek.krakow.pl

Rok utworzenia studiów: 2005

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

http://uek.krakow.pl/pl
http://uek.krakow.pl/pl
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nauki humanistyczne
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• Podwójny dyplom,
• Nauka w środowisku międzykulturowym,
• Zwiększone możliwości zatrudnienia na rynku europejskim,
• Podnoszenie kwalifikacji w międzynarodowym środowisku,
• Dla studentów polskich: możliwość odbycia stażu w międzynarodowych firmach,
• Dla studentów zagranicznych: szansa na zdobycie doświadczenia innego niż akademickie w uczelni macierzystej. 

Zajęcia z języka polskiego (45 godzin w każdym semestrze) stanowią integralną część podwójnego dyplomu reali-
zowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ponadto dla studentów organizowane są liczne wizyty  
w muzeach w Krakowie i regionie, a także w stolicach europejskich (Wiedeń, Budapeszt, Praga). Studenci mogą  
odbywać staże w największych firmach z siedzibą w Krakowie: Capgemini, Shell, Indesit, Bahlsen, itd. 

Strona internetowa programu: www.uek.krakow.pl/pl

korzyści ze studiów:                                        

kontakty:                                                                                  

język wykładowy: francuski, angielski        

• Poziom wymagany przy rekrutacji: w trakcie 1-go roku studiów magisterskich
• Czas trwania studiów: 2 semestry + 3 miesiące praktyki (studia odbywają się we Francji, w Polsce student 

pozostaje studentem UEK i zalicza różnice programowe w każdym roku studiów magisterskich oraz pisze 
pracę magisterską)

• Warunki przyjęć: styczeń/luty: złożenie dokumentacji, marzec: rozmowa kwalifikacyjna
• Czesne: program bezpłatny za granicą
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom Magisterski wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
• Dyplom francuski: Dyplom Magisterski wydany przez EM Normandie

STUDIA MAgISTERSkIE  NA kIERUNkU zARząDzANIE, lOgISTykA, EkONOMIA, 
STOSUNkI MIęDzyNARODOWE

stuDia magistersKie  
NA kIERUNkU zARząDzANIE, 

logistyKa, eKonomia, 
STOSUNkI MIęDzyNARODOWE

em normandie

Alain Ouvrieu
E-mail: a.ouvrieu@em-normandie.fr  
Tel.: (+33) 02 31 45 35 02

uniwersytet ekonomiczny w Krakowie

Z-ca kierownika Biura Programów Zagranicznych
Sylwia Rutkowska
E-mail: sylwia.rutkowska@uek.krakow.pl

Rok utworzenia studiów: 2005

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

zARząDzANIE, MANAgEMENT zARząDzANIE, MANAgEMENT

kontakty:                                                                                  

korzyści ze studiów:                                        

Program studiów podwójnego dyplomu kształcący magistrów z fachową wiedzą techniczną, mówiących płynnie 
językami obcymi oraz posiadających umiejętności zarządzania produkcją oraz menedżerskie. Dodatkowe atuty: 
studenci mają obowiązek odbycia długoterminowego stażu/praktyki. Studia pozwalają na zdobycie wielu możliwości 
zawodowych. 

Strona internetowa programu:  www.ife.p.lodz.pl

inseeC business school 

Biuro Współpracy Międzynarodowej
Carole Brescia
E-mail: cbrescia@inseec.com

Politechnika łódźka 
Centrum kształcenia Międzynarodowego (IfE)

Vice-Dyrektor
Dr inż. Dorota Piotrowska
E-mail: dorota.piotrowska@p.lodz.pl

język wykładowy: angielski lub francuski       

• Poziom wymagany przy rekrutacji: po 1-szym roku studiów II-go stopnia (240 pkt. ECTS)
• Czas trwania studiów: 2 lata (1-szy rok studiów II-go stopnia – IFE PŁ, 2-gi rok – INSEEC)
• Warunki przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej
• Czesne: brak
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom Magistra Zarządzania wydany przez Politechnikę Łódzką
• Dyplom francuski: Dyplom Magistra Zarządzania wydany przez INSEEC Business School

STUDIA lICENCjACkIE NA kIERUNkU zARząDzANIE

stuDia magistersKie 
na KierunKu

 zARząDzANIE

Rok utworzenia studiów: 2010

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

http://uek.krakow.pl/pl
mailto:a.ouvrieu@em-normandie.fr
http://www.ife.p.lodz.pl
mailto:cbrescia@inseec.com
mailto:dorota.piotrowska@p.lodz.pl
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Program studiów podwójnego dyplomu kształcący magistrów z fachową wiedzą techniczną, mówiących płynnie 
językami obcymi oraz posiadających umiejętności zarządzania produkcją oraz menedżerskie. Dodatkowe atuty: 
studenci mają obowiązek odbycia długoterminowego stażu/praktyki. Studia pozwalają na zdobycie wielu możliwości 
zawodowych. 

Strona internetowa programu:  www.ife.p.lodz.pl

korzyści ze studiów:                                        

groupe sup de Co la rochelle

Biuro Współpracy Międzynarodowej
Camille Berge
E-mail: bergec@esc-larochelle.fr 

Politechnika łódzka 
Centrum kształcenia Międzynarodowego (IfE)

Dr inż. Dorota Piotrowska
E-mail: dorota.piotrowska@p.lodz.pl 
Tel.: (+48) 42 638 38 21

kontakty:                                                                                  

język wykładowy: angielski lub francuski

STUDIA MAgISTERSkIE NA kIERUNkU zARząDzANIE 

• Poziom wymagany przy rekrutacji: po 1-szym roku studiów II-go stopnia (240 pkt. ECTS)
• Czas trwania studiów: 2 lata (1-szy rok studiów II-go stopnia – IFE PŁ, 2-gi rok – Groupe Sup de Co La 

Rochelle)
• Warunki przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej
• Czesne: brak
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom Magistra wydany przez Politechnikę Łódzką
• Dyplom francuski: Dyplom Magistra wydany przez Groupe Sup de Co La Rochelle

Rok utworzenia studiów: 2010

stuDia magistersKie 
na KierunKu 
zARząDzANIE 

zARząDzANIE, MANAgEMENT

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

zARząDzANIE, MANAgEMENT

• Polsko-Francuskie studia zarządzania typu MBA pozwalają w przeciągu 3-ech semestrów na zdobycie niezbęd-
nej wiedzy w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Wiedza teoretyczna jest konfrontowana z praktyczną 
podczas realizowanego trzymiesięcznego stażu w firmie. Miejsce wyboru stażu jest istotnym czynnikiem przy 
definiowaniu przyszłości zawodowej studenta. Studenci pracujący zawodowo nie mają obowiązku odbywania 
stażu,

• O różnorodności grupy stanowią absolwenci różnych kierunków: nauk humanistycznych, inżynierii, medycyny, 
farmacji, rolnictwa jak również sztuk plastycznych i kinematografii, 

• Sieć nawiązanych relacji z francuskimi firmami działającymi w Polsce ułatwia poszukiwanie stażu oraz  
zatrudnienia.

Strona internetowa programu:  www.francemba.uni.lodz.pl

korzyści ze studiów:                                        

Université jean-Moulin lyon 3
institut d’administration des entreprises

Koordynator pedagogiczny
Dr Catherine Glée-Vermande
Tel.: (+33) 04 26 31 85 96

Valérie Tempère
E-mail: valerie.tempere@univ-lyon3.fr

Magalie Molina
E-mail: Magalie.molina@univ-lyon3.fr
Tel.: (+33) 04 26 31 85 96

Uniwersytet łódzki
Ośrodek badań i Studiów francuskich

Koordynator studiów
Prof. zw. dr hab. Tomasz Domański

Grażyna Karbowska
E-mail: cbsful@uni.lodz.pl
Tel.: (+48) 42 665 58 33

język wykładowy: francuski, polski

• Poziom wymagany przy rekrutacji: pierwszy rok studiów II-go stopnia (magisterskich)
• Czas trwania studiów: 3 semestry 
• Warunki przyjęć: podanie, rozmowa kwalifikacyjna
• Czesne: 7500 PLN
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Certyfikat ukończenia studiów podyplomowych wydany przez Uniwersytet Łódzki
• Dyplom francuski: Dyplom Magisterski wydany przez Université Jean-Moulin Lyon 3

POlSkO-fRANCUSkIE STUDIA zARząDzANIA TyPU MbA: 
zARząDzENIE I ADMINISTRACjA PRzEDSIębIORSTW

Rok utworzenia studiów: 1993

PolsKo-franCusKi Program  
STUDIóW zARząDzANIA TyPU MbA: 

zARząDzENIE I ADMINISTRACjA 
PRzEDSIębIORSTW

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

kontakty:                                                                                  

http://www.ife.p.lodz.pl
mailto:bergec@esc-larochelle.fr
mailto:dorota.piotrowska@p.lodz.pl
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PROPONOWANE STUDIA:                                                         

kontakty:                                                                                  

korzyści ze studiów:                                        

język wykładowy: angielski                               

• Możliwość odbycia praktyk zawodowych w Polsce lub we Francji,
• Doskonalenie umiejętności lingwistycznych: zajęcia w języku angielskim, francuskim, polskim,
• Możliwości kontynuowania studiów doktoranckich,
• Możliwość uczestniczenia studentów w różnych ciekawych inicjatywach związanych z zacieśnianiem się współ-

pracy miast (Angers i Toruń),
• Doskonalenie kompetencji międzykulturowych: studenci tworząc jedną grupę, współpracują na zajęciach 

i mają możliwość poznania specyfiki kultury polskiej i francuskiej,
• Możliwość korzystania z bogatego zaplecza akademickiego dwóch uczelni. 

Strona internetowa programu:  www.econ.umk.pl i www.univ-angers.fr

université d’angers

Catherine Deffains-Crapsky
E-mail: catherine.crapsky@univ-angers.fr 
Tel.: (+33) 02 41 96 21 35

Uniwersytet Mikołaja kopernika w Toruniu 

Aldona Glińska-Neweś
E-mail: aldona.glinska@umk.pl
Tel.: (+48) 56 611 47 83

• Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone studia I-go stopnia, dobra znajomość języka angielskiego
• Czas trwania studiów: 2 lata

• pierwszy rok studiów (2 semestry) odbywa się w Polsce (Toruń), gdzie studenci uczestniczą w zajęciach 
specjalności Business Administration,

• drugi rok (2 semestry) odbywa się we Francji (Angers), gdzie studenci uczestniczą w zajęciach specjalności 
International Management and Marketing, Financial Management and International Control lub Interna-
tional Human Resource Management (specjalność do wyboru). 

• Warunki przyjęć: każda z uczelni prowadzi własną rekrutację (zazwyczaj polega ona na rozmowie kwalifika-
cyjnej)

• Czesne: studenci ponoszą jedynie koszty rekrutacyjne (tzw. wpisowe) właściwe dla uczelni macierzystej
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom Magistra na kierunku Zarządzanie (specjalność: Business Administration) wydany 
przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

• Dyplom francuski: Dyplom Magistra na kierunku Zarządzanie wydany przez Université d’Angers

STUDIA MAgISTERSkIE NA kIERUNkU zARząDzANIE, SPECjAlNOść bUSINESS  
aDministration

zARząDzANIE, MANAgEMENT

Rok utworzenia studiów: 2010

stuDia magistersKie 
NA kIERUNkU zARząDzANIE, 

SPECjAlNOść bUSINESS 
aDministration

korzyści ze studiów:                                        

kontakty:                                                                                  

• Możliwość odbycia praktyk zawodowych w Polsce lub we Francji,
• Doskonalenie umiejętności lingwistycznych: zajęcia w języku angielskim, francuskim, polskim,
• Możliwości kontynuowania studiów doktoranckich, 
• Możliwość uczestniczenia studentów w różnych ciekawych inicjatywach związanych z zacieśnianiem się współ-

pracy miast (Angers i Toruń),
• Doskonalenie kompetencji międzykulturowych: studenci tworząc jedną grupę, współpracują na zajęciach 

i mają możliwość poznania specyfiki kultury polskiej i francuskiej. 

Strona internetowa programu:  www.econ.umk.pl

université d’angers

Koordynatorzy programu
Dominique Peyrat-Guillard
E-mail: dominique.peyrat-guillard@univ-angers.fr
Tel.: (+33) 02 41 96 21 35

Marie Christine Bonneau
E-mail: marie-christine.bonneau@univ-angers.fr
Tel.: (+33) 02 41 96 21 35

Uniwersytet Mikołaja kopernika w Toruniu 

Koordynator programu
Agata Sudolska 
E-mail: aga@econ.umk.pl 
Tel.: (+48) 56 611 48 89

język wykładowy: angielski                               

• Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone studia I-go stopnia, dobra znajomość języka angielskiego
• Czas trwania studiów: 2 lata

• pierwszy rok studiów (2 semestry) odbywa się w Polsce (Toruń), gdzie studenci uczestniczą w zajęciach 
specjalności Zarządzanie Turystyką i Sportem,

• drugi rok (2 semestry) odbywa się we Francji (Angers), gdzie studenci uczestniczą w zajęciach specjalności 
Zarządzanie Organizacjami Turystycznymi, Hotelarskimi, Restauracyjnymi i Rekreacyjnymi.

• Warunki przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
• Czesne: studenci ponoszą jedynie koszty rekrutacyjne (tzw. wpisowe) właściwe dla uczelni macierzystej
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom Magistra na kierunku Zarządzanie (specjalność: Tourism and Sport Management) 
wydany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

• Dyplom francuski: Dyplom Magistra na kierunku Zarządzanie i Rozwój sektora Turystyki, Hotelarstwa  
i Restauracji wydany przez Université d’Angers

STUDIA MAgISTERSkIE NA kIERUNkU zARząDzANIE,  
SPECjAlNOść zARząDzANIE TURySTyką I SPORTEM 

zARząDzANIE, MANAgEMENT

stuDia magistersKie  
NA kIERUNkU zARząDzANIE,  

SPECjAlNOść zARząDzANIE TURySTyką 
I SPORTEM 

Rok utworzenia studiów: 2013

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

http://www.econ.umk.pl
http://www.univ-angers.fr
mailto:catherine.crapsky@univ-angers.fr
http://www.econ.umk.pl
http://www.econ.umk.pl/web/en 
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Université Paris 13

E-mail: acc-cfc@univ-paris13.fr 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Nauk Ekonomicznych

Agnieszka Łazikowska
E-mail: agnieszka.lazikowska@ue.wroc.pl
E-mail: master@ue.wroc.pl 
Tel.: (+48) 71 36 80 949

Uniwersytet Medyczny im. Piastów śląskich we Wrocławiu
informacje o studiach

ul. Mikulicza Radeckiego 4
Tel.: (+48) 71 784 11 60

kontakty:                                                                                  

język wykładowy: francuski (z tłumaczeniem na język polski), polski

• Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone studia I-go stopnia
• Czas trwania studiów: 2 lata
• Warunki przyjęć: podanie
• Czesne: 750 PLN / miesiąc
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom Magistra na kierunku Zarządzanie (specjalność: Zarządzanie instytucjami opieki zdrowotnej  
i społecznej) wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

• Dyplom Magistra na kierunku Zarządzanie (specjalność: Zarządzanie instytucjami opieki zdrowotnej  
i społecznej) wydany przez Université Paris XIII

STUDIA II-gO STOPNIA NA kIERUNkU: zARząDzANIE INSTyTUCjAMI OPIEkI 
zDROWOTNEj I SPOłECzNEj

Rok utworzenia studiów: 2001/2002

stuDia ii-go stoPnia  
NA kIERUNkU: 

zARząDzANIE INSTyTUCjAMI
OPIEkI zDROWOTNEj

I SPOłECzNEj

zARząDzANIE, MANAgEMENTzARząDzANIE, MANAgEMENT

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

kontakty:                                                                                  

korzyści ze studiów:                                        

język wykładowy: angielski                               

• Doskonalenie umiejętności lingwistycznych: język angielski, francuski, polski, włoski,
• Możliwości kontynuowania studiów doktoranckich ,
• Możliwość uczestniczenia studentów w różnych ciekawych inicjatywach związanych z zacieśnianiem się współ-

pracy miast (Angers, Toruń i Macerata),
• Doskonalenie kompetencji międzykulturowych: studenci tworzą jedną grupę, dzięki czemu, współpracując na 

zajęciach, mają możliwość poznania specyfiki kultury polskiej, francuskiej i włoskiej.

Strona internetowa programu: 
www.econ.umk.pl  |  www.univ-angers.fr  |  www.unimc.it/en
 

université d’angers

Catherine Deffains-Crapsky
E-mail: catherine.crapsky@univ-angers.fr 
Tel.: (+33) 02 41 96 21 35

Guido Hϋlsmann
E-mail: guido.hulsmann@univ-angers.fr
Tel.: (+33)  02 41 96 21 70

università di macerata
Koordynator programu
Nicoletta Marinelli
E-mail: nicoletta.marinelli@unimc.it
Tel.: (+39) 33 81 60 48 13

Uniwersytet Mikołaja kopernika w Toruniu 

Michał Moszyński
E-mail: moszyn@umk.pl
Tel.: (+48) 56 611 46 23

Michał Buszko
E-mail: mibus@umk.pl
Tel. : (+48) 56 611 46 34

• Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone studia I-go stopnia, dobra znajomość języka angielskiego
• Czas trwania studiów: 2 lata

• pierwszy semestr studiów na uczelni macierzystej
• drugi semestr na Università di Macerata (Włochy)
• trzeci semestr na Université d’Angers (Francja)
• czwarty semestr na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska). 

• Warunki przyjęć: każda z uczelni prowadzi własną rekrutację. Zazwyczaj polega ona na rozmowie
• Czesne: studenci ponoszą jedynie koszty rekrutacyjne (tzw. wpisowe) właściwe dla uczelni macierzystej
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom Magistra na kierunku Ekonomia (specjalność: International Economy and Finance) 
wydany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

• Dyplom francuski: Dyplom Magistra na kierunku Finanse (specjalność Prawo i Finanse) wydany przez  
Université d’Angers

• Dyplom włoski: Dyplom Magistra na kierunku Rynki i Instytucje Finansowe wydany przez Università di 
Macerata

POlSkO-fRANCUSkO-WłOSkIE STUDIA MAgISTERSkIE

Rok utworzenia studiów: 2017

POlSkO-fRANCUSkO-WłOSkIE 
stuDia magistersKie

mailto:acc-cfc@univ-paris13.fr
mailto:agnieszka.lazikowska@ue.wroc.pl
mailto:master@ue.wroc.pl
http://www.econ.umk.pl
http://www.univ-angers.fr
http://www.unimc.it/en
mailto:catherine.crapsky@univ-angers.fr
mailto:guido.hulsmann@univ-angers.fr
mailto:nicoletta.marinelli@unimc.it
mailto:moszyn@umk.pl
mailto:mibus@umk.pl
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kontakty:                                                                                  

korzyści ze studiów:                                        korzyści ze studiów:                                        

Możliwość nabycia i rozwoju umiejętności oraz wiedzy w zakresie przedsiębiorczości, planowania, marketingu, 
badania trendów w międzynarodowym i międzykulturowym kontekście zarządzania organizacją. 

Strona internetowa programu: www.kozminski.edu.pl/bim-kedge

Semestr intensywnej nauki na kampusie w Bordeaux daje możliwość zdobycia cennego doświadczenia i wiedzy w 
ramach jednej z czterech specjalności: Finanse, Marketing, Łańcuch dostaw lub Zarządzania globalnego. 

Strona internetowa programu: www.kozminski.edu.pl/kedge_master

Kedge business school

www.student.kedge.edu

Akademia leona koźmińskiego 
w warszawie

Paulina Seroka
E-mail: bachelor@kozminski.edu.pl
Tel.: (+48) 22 519 24 93

język wykładowy: angielski                               

• Poziom wymagany przy rekrutacji: egzamin dojrzałości
• Czas trwania studiów: 6 semestrów
• Warunki przyjęć: na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości
• Czesne: 8900 PLN / semestr
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom licencjacki wydany przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie
• Dyplom francuski: Dyplom licencjacki wydany przez Kedge Business School

baChelor in management

Rok utworzenia studiów: 2016

baChelor  
in management

zARząDzANIE, MANAgEMENT

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

Kedge business school

www.student.kedge.edu

Akademia leona koźmińskiego 
w warszawie

Adam Juźwiak
E-mail: ajuzwiak@kozminski.edu.pl
Tel.: (+48) 22 519 22 50

kontakty:                                                                                  

język wykładowy: angielski

• Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone studia licencjackie
• Czas trwania studiów: 4 semestry
• Warunki przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
• Czesne: 8 900 PLN / semestr
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom Magistra wydany przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie
• Dyplom francuski: Dyplom Magistra wydany przez Kedge Business School

master in management

Rok utworzenia studiów: 2017

master 
in management

zARząDzANIE, MANAgEMENT

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

http://www.kozminski.edu.pl/kedge_master/
mailto:ajuzwiak@kozminski.edu.pl
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zARząDzANIE, MANAgEMENT

korzyści ze studiów:                                        

kontakty:                                                                                  

Wrocław Ponts MBA to program studiów oferowany w sieci partnerskich i akredytowanych programów MBA. 
Słuchacze mają możliwość zdobycia globalnego doświadczenia w tak zwanych „programach siostrzanych”:  
4 z 19 sesji zjazdowych może być zrealizowanych w czterech wybranych miastach (Paryż, Bruksela, Szanghaj, 
Casablanca). Ukończenie studiów daje możliwość ugruntowania lub rozpoczęcia kariery na poziomie światowym. 
Międzynarodowe kontakty nawiązane podczas studiów otwierają ogromne możliwości rozwoju osobistego 
i zawodowego. Ponadto, absolwenci programu wpisywani są automatycznie do oficjalnego Rejestru Absolwentów 
ENPC MBA Paris i ParisTech.

Strona internetowa programu:  www.mba.pwr.wroc.pl

École des Ponts business school

Prof. Alon Rozen
E-mail: rozen@pontsbschool.com  
Tel.: (+33) 01 64 15 219

Politechnika Wrocławska 

Dr Mariusz Mazurkiewicz
E-mail: admissions@mba.pwr.wroc.pl
E-mail: mariusz.mazurkiewicz@pwr.edu.pl 
Tel.: (+48) 691 968 176

język wykładowy: angielski                               

WROCłAW PONTS MbA / ExECUTIvE MbA

• Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone studia I-go stopnia lub podobne (poziom BAC+4 we francuskim 
systemie edukacji)

• Czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)
• Warunki przyjęć: 

• Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego
• Zdany egzamin TOEFL (min. 95 pkt) / TOEIC/ GMAT (min. 550 pkt) lub egzaminy wewnętrzne (logiczne, 

analityczne)
• Rozmowa kwalifikacyjna (w języku angielskim przy użyciu Skype’a lub innej zbliżonej formy komunikacji)
• 3 eseje w języku angielskim (Dlaczego chcę podjąć studia MBA?; Jaki zamierzam przeprowadzić projekt na 

studiach MBA i jakie są moje cele zawodowe?; Praca w zespole i/lub zarządzanie zasobami ludzkimi)
• 2 listy rekomendacyjne

• Czesne: 25 000 EUR
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom ukończenia studiów podyplomowych Executive MBA wydany przez Politechnikę 
Wrocławską

• Dyplom francuski: Dyplom ukończenia studiów podyplomowych Executive MBA wydany przez École des 
Ponts Business School

Rok utworzenia studiów: 2014

WROCłAW PONTS MbA / 
ExECUTIvE MbA

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

korzyści ze studiów:                                        

Studenci, którzy otrzymali 120 punktów ECTS na macierzystej uczelni mogą brać udział w programie podwójnego 
dyplomu. Muszą uzyskać 60 punktów ECTS w trakcie 5 i 6 semestru. Następnie otrzymają tytuł Licence nadany przez 
UVHC oraz tytuł Licencjata nadany przez PB. Lista przedmiotów prowadzonych w ramach programu jest corocznie 
aktualizowana. Studenci odbywają praktykę zawodową. To bardzo ważny etap studiów. Istotnym elementem są 
również kursy językowe. Studenci uzyskują podwójne wykształcenie, przez co mogą być konkurencyjni na rynku 
pracy. Uczą się funkcjonowania w środowisku międzykulturowym. 

Strona internetowa programu: 
www.pb.edu.pl
www.wz.pb.edu.pl/Studenci/ERASMUS/International-Students

Université de valenciennes et du hainaut-Cambrésis 

Koordynatorzy programu
Yannick Nef
E-mail: yannick.nef@univ-valenciennes.fr
Tel.: (+33) 03 27 51 77 35 

Jonathan Brindle
E-mail: jonathan.brindle@univ-valenciennes.fr

Politechnika białostocka

Koordynatorzy programu
Joanna Szydło
E-mail: j.szydlo@pb.edu.pl
Tel.: (+48) 66 232 16 38 

Ewa Glińska
E-mail: e.glinska@pb.edu.pl / wz.erasmus@pb.edu.pl

kontakty:                                                                                  

język wykładowy: angielski

• Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone trzy semestry studiów licencjackich na kierunku Zarządzanie 
(rekrutacja odbywa się w trakcie czwartego semestru)

• Czas trwania studiów: 1 rok
• Warunki przyjęć: student powinien posiadać minimalną średnią ocen 3,2 z dwóch ostatnich semestrów 

studiów I-go stopnia (lista rankigowa tworzona jest w oparciu o wysokość średniej); znajomość języka 
angielskiego na poziomie min. B1 (potwierdzona egzaminem językowym organizowanym przez Biuro ds. 
Współpracy Międzynarodowej, ważnym certyfikatem lub innym dokumentem uprawniającym do zwolnienia z 
egzaminu); w trakcie kwalifikowania nie może na nim ciążyć kara dyscyplinarna; nie może otrzymywać innego 
dofinansowania z funduszy UE na pokrycie identycznych kosztów

• Czesne: brak
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom licencjacki wydany przez Politechnikę Białostocką
• Dyplom francuski: Dyplom licencjacki wydany przez Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis

STUDIA lICENCjACkIE NA kIERUNkU zARząDzANIE 

Rok utworzenia studiów: 2017

STUDIA lICENCjACkIE  
na KierunKu  
zARząDzANIE 

zARząDzANIE, MANAgEMENT

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

http://www.mba.pwr.wroc.pl
file:///D:/poligrafia/francja/katalog%20podwojnych/2015/kpd_2015_POLSKA/wytyczne/PL/javascript:main.compose('new', 't=rozen@pontsbschool.com')
mailto:admissions@mba.pwr.wroc.pl
mailto:mariusz.mazurkiewicz@pwr.edu.pl
http://www.pb.edu.pl
mailto:yannick.nef@univ-valenciennes.fr
mailto:j.szydlo@pb.edu.pl
mailto:e.glinska@pb.edu.pl
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kontakty:                                                                                  

Université de Paris-Sorbonne (Paris Iv)

Agnieszka Grudzińska
E-mail: agnieszka.grudzinska@paris-sorbonne.fr 

uniwersytet warszawski

Dr Tomasz Kowalczuk
E-mail: t.m.kowalczuk@uw.edu.pl
Tel.: (+48) 22 55 20 374

język wykładowy: francuski, polski

• Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone studia I-go stopnia
• Czas trwania studiów:  1-2 semestry
• Warunki przyjęć: na podstawie podania
• Czesne: studenci ponoszą jedynie koszty rekrutacyjne właściwe dla uczelni macierzystej i są zwolnieni z opłat 

na uczelni partnerskiej
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom Magisterski wydany przez Uniwersytet Warszawski
• Dyplom francuski: Dyplom Magisterski wydany przez Université Paris IV

STUDIA II-gO STOPNIA: lINgWISTykA, lITERATURA I CyWIlIzACjA, 
SPECjAlNOść EUROPA śRODkOWA

językI

STUDIA II-gO STOPNIA: 
lingwistyKa, literatura  

I CyWIlIzACjA,  
SPECjAlNOść EUROPA śRODkOWA

Rok utworzenia studiów: 2005

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

Strona internetowa programu:  www.polon.uw.edu.pl/polsko-francuski-dyplom-magisterski

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

korzyści ze studiów:                                        

kontakty:                                                                                  

Studenci obu wydziałów odkrywają nowe dla siebie sposoby studiowania języka francuskiego, literatury i kultury 
francuskiej i frankofońskiej, językoznawstwa i glottodydaktyki uczestnicząc w programach studiów II stopnia obu 
uniwersytetów. Semestr pobytu w ramach programu Erasmus w uczelni partnerskiej jest niezbędnym warunkiem 
uczestnictwa w programie. Studenci polscy wybierają interesujące ich zajęcia z bogatej oferty zajęć na poziomie
Master I i Master II, idąc identycznym administracyjnym tokiem studiów jak ich francuscy koledzy oraz tymi samymi 
wymaganiami co do zaliczeń i egzaminów. Na tej samej zasadzie studenci francuscy spędzają minimum jeden semestr 
w Instytucie Romanistyki UW, również wspierani zarówno przez polskich kolegów jak i wykładowców. Nie ma 
lepszego sposobu na otwarcie się na różnorodność związaną z samym kontekstem geograficznym oraz na możliwość 
spotkań i porównań systemów myślenia, wartościowania i działania. Polscy studenci podkreślają korzyści językowe, 
możliwość życia à la française, dostęp do bogatych źródeł bibliograficznych, poszerzanie spojrzeń na literaturę, 
kulturę, językoznawstwo czy dydaktykę poprzez bezpośredni kontakt z osobami dla których jest to dziedzictwo 
narodowe. Francuski dyplom to możliwość starania się o ciekawą pracę we Francji i innych państwach frankofońskich, 
nawiązanie znajomości i przyjaźni, które trwają długo po zakończeniu studiów.

Strona internetowa programu:  www.irom.uw.edu.pl oraz www.univ-poitiers.fr

université de Poitiers

Prof. Dominique Moncond`huy
E-mail: dominique.moncondhuy@univ-poitiers.fr  

uniwersytet warszawski

Biuro Współpracy z Zagranicą 
www.bwz.uw.edu.pl/kontakt/adres 

język wykładowy: francuski                           

• Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone studia I-go stopnia
• Czas trwania studiów: 2 lata
• Warunki przyjęć: podanie, rozmowa 
• Czesne: brak
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom Magistra Filologii i Literatury Francuskiej wydany przez Uniwersytet Warszawski
• Dyplom francuski : Dyplom Magistra Filologii i Dydaktyki (FLE) wydany przez Université de Poitiers

stuDia ii-go stoPnia na KierunKu literatura, lingwistyKa i filologia 
(flE)

Rok utworzenia studiów: 2006

stuDia ii-go stoPnia 
na KierunKu literatura, 

lINgWISTykA I fIlOlOgIA (flE)

językI

http://www.irom.uw.edu.pl/
http://www.univ-poitiers.fr
mailto:dominique.moncondhuy@univ-poitiers.fr
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inalCo
Centre de recherche moyen-orient méditerranée 

www.inalco.fr 

uniwersytet warszawski

Biuro Współpracy z Zagranicą 
www.bwz.uw.edu.pl/kontakt/adres

kontakty:                                                                                  

język wykładowy: francuski, polski

• Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone studia I-go stopnia
• Czas trwania studiów: 2 lata
• Warunki przyjęć: podanie
• Czesne: studenci ponoszą jedynie koszty rekrutacyjne właściwe dla uczelni macierzystej i są zwolnieni z opłat 

na uczelni partnerskiej
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom Magistra wydany przez Uniwersytet Warszawski
• Dyplom francuski: Dyplom Magistra wydany przez Institut National des Langues et Civilisations Orientales 

(INALCO)

STUDIA II-gO STOPNIA:  językI I kUlTURy AzjI, AfRykI, śRODkOWEgO 
WSChODU ORAz INNyCh REgIONóW śWIATA

STUDIA II-gO STOPNIA: 
językI I kUlTURy AzjI, AfRykI, 

śRODkOWEgO WSChODU ORAz 
INNyCh REgIONóW śWIATA

językI

Rok utworzenia studiów: 2007

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

językI

korzyści ze studiów:                                        

kontakty:                                                                                  

• Językiem wykładowym w obu krajach jest francuski (także w Polsce wszystkie zajęcia są prowadzone po  
francusku),

• Studia opierają się na badaniach naukowych przeprowadzonych przez pracowników KUL i Université Paris 
8 (obie uczelnie prowadzą wspólne projekty badawcze), które umożliwiają studentom przygotowanie pracy  
dyplomowej. Studia można kontynuować w ramach podwójnego doktoratu,

• Spójny i elastyczny program studiów pozwala studentom na pełne wykorzystanie zdobytej wiedzy.

Strona internetowa programu:  www.ufr-sdl.univ-paris8.fr/Partenariat-international-Master

Université Paris 8
ufr sciences du langage, Département de 
Didactique et acquisition des langues

Dr Ewa Lenart
E-mail: ewa.lenart@univ-paris8.fr

katolicki Uniwersytet lubelski
Instytut filologii Romańskiej

Prof. Urszula Paprocka-Piotrowska
E-mail: prorektor3@kul.pl 

Dział Współpracy z Zagranicą
Zdzisław Cieszkowski
E-mail: ciesz@kul.pl 
Tel.: (+48) 81 445 41 06

język wykładowy: francuski                             

• Poziom wymagany przy rekrutacji: 1-szy rok studiów II-go stopnia
• Czas trwania studiów: 1 rok
• Warunki przyjęć: podanie złożone w uczelni macierzystej
• Czesne: uiszczane w uczelni macierzystej
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom Magistra Instytutu Filologii wydany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski
• Dyplom francuski: Dyplom Magistra na kierunku Językoznawstwo (specjalność: Dydaktyka Języków 

Obcych) wydany przez Université Paris 8

STUDIA II-gO STOPNIA NA kIERUNkU fIlOlOgIA, SPECjAlNOść: językO-
zNAWSTWO, DyDAkTykA językóW ObCyCh

stuDia ii-go stoPnia na KierunKu 
fIlOlOgIA, SPECjAlNOść:  

językOzNAWSTWO, 
DyDAkTykA językóW ObCyCh

Rok utworzenia studiów:  2006

PROPONOWANE STUDIA:                                                         
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PROPONOWANE STUDIA:                                                         

kontakty:                                                                                  

korzyści ze studiów:                                        

Specjalność TILDE (Przetwarzanie Informatyczne i Lingwistyczne Dokumentów Pisemnych) wdrożona w 2009 
roku na studiach II-go stopnia na kierunku Filologia Romańska jest programem innowacyjnym mającym na celu 
przygotowanie absolwentów do potrzeb współczesnego rynku pracy. 
Umieszczona w kontekście Technologii Informacji i Komunikacji ogniskuje kształcenie wokół 3 dyscyplin: 
automatyczne tłumaczenie tekstów pisanych, inżynieria dokumentu oraz metodologie e-nauczania. Dodatkowo, 
Uniwersytet Pedagogiczny proponuje zajęcia z tłumaczenia symultanicznego oraz zajęcia warsztatowe  
z posługiwania się narzędziami typu CAT (Trados, Translatica, MemoQ). Dzięki nowym technologiom (platforma do 
e-nauczania, wideokonferencje) studenci mogą uczestniczyć zarówno w zajęciach prowadzonych przez polskich jak 
i francuskich wykładowców. Kształcenie odbywa się także w porozumieniu z przedsiębiorcami (m.in. Capgemini, 
IBM, ERAI), którzy wprowadzają do programu treści dotyczące biznesu. Ostatni semestr studiów przeznaczony 
jest na praktykę, która odbywa się w wybranym przedsiębiorstwie. Porozumienie podpisane przez Uniwersytet 
Pedagogiczny w Krakowie i Université Paris 13, pozwala polskim i francuskim studentom otrzymać podwójny dyplom 
ukończenia studiów wyższych.

Université Paris 13

Prof. Salah Mejri
E-mail: smejri@ldi.univ-paris13.fr 

uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Wydział filologiczny, Instytut Neofilologii

Prof. Teresa Muryn
E-mail: teresa.muryn@gmail.com 

Dr Alicja Hajok
E-mail: alicjahajok@gmail.com 

język wykładowy: francuski                             

• Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone studia I-go stopnia
• Czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)
• Warunki przyjęć: egzamin wstępny 
• Uzyskane dyplomy: 

• Dyplom polski: Dyplom Magistra wydany przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
• Dyplom francuski: Dyplom Magistra wydany przez Université Paris 13

STUDIA II-gO STOPNIA: PRzETWARzANIE INfORMATyCzNE I lINgWISTyCzNE 
DOkUMENTóW PISEMNyCh (MASTER PRO TIlDE)

językI

Rok utworzenia studiów: 2009

STUDIA II-gO STOPNIA: PRzETWARzANIE 
informatyCzne i lingwistyCzne 

DoKumentów PisemnyCh 
(MASTER PRO TIlDE)

językI

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

kontakty:                                                                                  

korzyści ze studiów:                                        

Studia pozwalają nabyć umiejętności na trzech poziomach:  na poziomie teoretycznym, student potrafi 
zidentyfikować różne podejścia metodologiczne stosowane w zakresie FOS (Français sur Objectif Spécifique); na 
poziomie praktycznym i zawodowym, student poznaje zasady współpracy międzynarodowej, międzykulturowej 
oraz współpracy ekonomicznej i edukacyjnej; w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa. W ramach studiów 
przewidziany jest trzymiesięczny staż w przedsiębiorstwie, w instytucji administracji publicznej lub w placówce 
oświatowej.

Strona internetowa programu: 
www.neofilologia.up.krakow.pl
www.univ-artois.fr/Formations/Choisir-sa-formation 

université d’artois

Goes Jan
E-mail: goes.jan@wanadoo.fr 

Luis Meneses-Lerín
E-mail: jluis.meneseslerin@univ-artois.fr 

uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Wydział filologiczny, Instytut Neofilologii

Muryn Teresa
E-mail: teresa.muryn@gmail.com 

Hajok Alicja
E-mail: alicjahajok@gmail.com 

język wykładowy: francuski                             

• Poziom wymagany przy rekrutacji: dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia
• Czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)
• Warunki przyjęć: przyjęcie na podstawie podania
• Uzyskane dyplomy: 

• Dyplom polski: Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia wydany przez Uniwersytet Pedagogiczny  
w Krakowie

• Dyplom francuski: Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia wydany przez Université Artois

STUDIA II-gO STOPNIA: język fRANCUSkI STOSOWANy

Rok utworzenia studiów: 2015

STUDIA II-gO STOPNIA:
język fRANCUSkI STOSOWANy

mailto:smejri@ldi.univ-paris13.fr
mailto:teresa.muryn@gmail.com
mailto:alicjahajok@gmail.com
http://neofilologia.up.krakow.pl/
http://www.univ-artois.fr/Formations/Choisir-sa-formation
mailto:goes.jan@wanadoo.fr
mailto:jluis.meneseslerin@univ-artois.fr
mailto:teresa.muryn@gmail.com
mailto:alicjahajok@gmail.com
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językI

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

kontakty:                                                                                  

korzyści ze studiów:                                        

Studia mają na celu kształcenie studentów w zakresie językoznawstwa francuskiego, językoznawstwa 
kontrastywnego i lingwistyki stosowanej. Studia obejmują wiele zajęć o charakterze dydaktycznym, a także zajęcia  
z zakresu metodologii i informatyki. Podwójny dyplom jest zapewniany w ramach kształcenia hybrydowego. Połowa 
zajęć prowadzona jest w trybie stacjonarnym na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Druga połowa zajęć 
zapewniana jest w trybie zdalnym przez Uniwersytet Grenoble Alpes, z nauczaniem na odległość. Studenci mają 
możliwość skorzystania ze stypendiów ERASMUS+, Explora-Sup Région Rhône Alpes oraz stypendiów rządu 
francuskiego. 

Strona internetowa programu: www.neofilologia.up.krakow.pl 
oraz www.formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/index.html

Université grenoble Alpes

Prof. Agnès Tutin 
E-mail: agnes.tutin@univ-grenoble-alpes.fr

Prof. Iva Novakova 
E-mail: iva.novakova@univ-grenoble-alpes.fr

uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Wydział filologiczny, Instytut Neofilologii

Prof. Teresa Muryn 
E-mail: teresa.muryn@gmail.com  
Tel.: (+48) 12 662 62 01

Dr Małgorzata Niziołek 
E-mail: mniziolek1@gmail.com

język wykładowy: francuski                             

• Poziom wymagany przy rekrutacji: pierwszy rok studiów magisterskich / Master 1
• Czas trwania studiów: 1 rok 
• Warunki przyjęć: komisja rekrutacyjna złożona z koordynatorów dydaktycznych i wykładowców z każdej 

jednostki 
• Czesne: zwolnienie z opłaty
• Uzyskane dyplomy: 

• Dyplom polski: Dyplom ukończenia studiów magisterskich w zakresie Lingwistyki Romańskiej Stosowanej 
wydany przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

• Dyplom francuski: Diplôme de Master 2 w zakresie Nauk o Języku, Specjalność: Językoznawstwo wydany 
przez Université Grenoble Alpes

STUDIA MAgISTERSkIE W zAkRESIE lINgWISTykI ROMAńSkIEj STOSOWANEj  
ORAz STUDIA MAgISTERSkIE W zAkRESIE NAUk O językU, SPECjAlNOść: 
językOzNAWSTWO

Rok utworzenia studiów: 2015 

stuDia magistersKie w zaKresie  
lINgWISTykI ROMAńSkIEj STOSOWANEj
oraz stuDia magistersKie w zaKresie 

NAUk O językU, 
SPECjAlNOść: językOzNAWSTWO

korzyści ze studiów:                                        

język wykładowy: angielski

• Możliwość odbycia stażu: fakultatywnie poza programem studiów,
• Możliwość zatrudnienia w sektorze związanym z nauczaniem, prowadzeniem badań, dziedzictwem oraz kon-

serwacją (archiwa/biblioteki),
• Kursy języka francuskiego lub polskiego: polscy studenci mogą uczęszczać na zajęcia fakultatywne z języka 

francuskiego proponowane przez Uniwersytet z Orleanu (studia w Polsce odbywają się po angielsku istnieje 
jednak możliwość uczestniczenia w zajęciach fakultatywnych z języka polskiego, które są organizowane przez 
Uniwersytet Jagielloński),

• Możliwości kontynuowania studiów doktoranckich,
• Proponowane wydarzenia kulturalne: na początku października spotkanie z historią w Blois, inne wyda-

rzenia (seminaria, konferencje, wystawy) związane z akademickim lub kulturalnym kalendarzem regionu. 

université d’orléans

Prof. Jean-Patrice Boudet 
E-mail: jean-patrice.boudet@univ-orleans.fr
Tel.: (+33) 02 38 49 47 09

Uniwersytet jagielloński w krakowie

Prof. Piotr Wróbel
E-mail: piotr.wrobel@uj.edu.pl
Tel.: (+48) 12 663 14 37

• Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone studia I-go stopnia (matura+3 lata studiów) 
• Czas trwania studiów: 2 lata
• Warunki przyjęć: podanie
• Czesne: opłaty ponoszone jedynie na uczelni przyjmującej
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom Magistra Nauk Humanistycznych wydany przez Uniwersytet Jagielloński  
w Krakowie

• Dyplom francuski: Dyplom Magistra Nauk Humanistycznych wydany przez Université d’Orléans

stuDia magistersKie na KierunKu historia

historia

stuDia magistersKie 
na KierunKu historia

Rok utworzenia studiów: 2010

 
 
 
 

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

kontakty:                                                                                  

http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/index.html
mailto:teresa.muryn@gmail.com
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historia

kontakty:                                                                                  

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

korzyści ze studiów:                                        

język wykładowy: angielski, francuski, polski

Cele: Głównym celem programu jest zainicjowanie 
i przeprowadzenie badania o charakterze naukowym, 
a poprzez dostęp do źródeł pierwotnych zdefiniowanie 
problematyki, opanowanie instrumentu badawczego 
i historiografii zagadnienia. Na koniec drugiego roku 
student musi przedłożyć pracę zaliczeniową. 
Wykształcenie: Pierwsze trzy semestry poświęcone są 
pracy zaliczeniowej w ramach seminarium dyplomowego, 
koncentrującej się na zagadnieniach historiograficznych 
i realizowanych badaniach. Pozwalają one na zdoby-
cie regularnej praktyki technik pracy historyka, 
a w szczególności w zakresie nauk posiłkowych (po-
dejście do informacji źródłowych). Czwarty semestr, 
poświęcony na pisanie pracy magisterskiej, pozwala 
również na odbycie stażu w instytucji związanej 
z zakresem tematu pracy magisterskiej. 
Możliwości zatrudnienia: Zdobyte podczas studiów 
umiejętności odpowiadają profilowi zawodowemu 
historyka. Pozwalają one na rozpoczęcie kariery 

w szkołach średnich (przygotowanie do otrzymania 
uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela 
fr. CAPES historii-geografii i docenta historii), na wyższych 
uczelniach (studia doktoranckie), na stanowiskach 
badawczych związanych z daną dziedziną, jak również 
tych związanych z dziedzictwem narodowym (archiwa, 
biblioteki i muzea) oraz komunikacją (animacja, prasa, 
wydawnictwa, itd..). 
• Możliwość odbycia stażu: fakultatywnie,
• Zajęcia z języka francuskiego lub polskiego: zajęcia 

fakultatywne z języka francuskiego dla studentów 
polskich organizowane przez Centre de Ressources 
de Langues,

• Zajęcia w Polsce prowadzone po angielsku,
• Możliwość podjęcia studiów III-go stopnia 

(doktorat).

Strona internetowa programu: www.histoire.unistra.fr/
offre-de-formation/master

Université de Strasbourg 
Wydział Nauk historycznych

Catherine Maurer
E-mail : catherine.maurer@unistra.fr
Audrey Kichelewski 
E-mail : kichelewski@unistra.fr 
Palais Universitaire 
9, place de l’Université 
67084 Strasbourg CEDEX
Tel.: (+33) 03 68 85 68 62

uniwersytet adama mickiewicza w Poznaniu
Wydział historii 

Prof. Maciej Serwanski
E-mail: serwans@amu.edu.pl
ul. Św.Marcina 78
61-809 Poznań

• Poziom wymagany przy rekrutacji: po 3-cim roku studiów I-go stopnia (L3)
• Czas trwania studiów: 4 semestry w tym jeden rok spędzony na uczelni partnerskiej
• Warunki przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów 
• Czesne: student ponosi jedynie koszty studiów na uczelni macierzystej
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom Magistra Nauk Humanistycznych (specjalność: Historia, Historii Sztuki, Archeologia 
i Muzykologia, specjalizacja Historia) wydany przez Uniwerystet Adama Mickiewicza w Poznaniu

• Dyplom francuski: Dyplom Magistra Nauk Humanistycznych i Społecznych (specjalność: Historia, Archeolo-
gia i Historia Sztuki, specjalizacja Historia i Cywilizacja Europejska) wydany przez Université de Strasbourg

stuDia ii-go stoPnia na KierunKu historia

Rok utworzenia studiów: 2009

stuDia ii-go stoPnia  
na KierunKu historia

historia

kontakty:                                                                                  

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

korzyści ze studiów:                                        

język wykładowy: francuski

Studenci realizujący Europejski Tok Studiów „Historia i archeologia średniowieczna”, koncentrując się na epoce 
średniowiecznej, realizują ten sam program kształcenia co pozostali studenci studiów II stopnia, studiują jednak 
w nieco innej formie, wynikającej z międzynarodowego charakteru konsorcjum. W ramach Europejskiego Tok 
Studiów odbywają zagraniczne studia częściowe w II i III semestrze na jednym lub dwóch spośród współpracujących 
Uniwersytetów - Lyonie, Bolonii lub Grenadzie. Ukończenie europejskiej ścieżki studiów dokumentowane jest 
dyplomem UW oraz, na życzenie studenta, drugim lub drugim i trzecim dyplomem, wystawionych przez Uczelnie, 
na których odbywał zagraniczne studia częściowe. Zagraniczne studia częściowe odbywają się z wykorzystaniem 
programu Erasmus.

Strona internetowa programu: 
www.ihuw.pl/instytut/dzialalnosc/wspolpraca-z-zagranica/histarmed  
www.en.ihuw.pl/institute/activity/international-cooperation/histarmed
www.mastermondesmedievaux.univ-lyon2.fr/histarmed-683725.kjsp

université lumière lyon 2

Prof. Jean-Louis Gaulin
E-mail: jean-louis.gaulin@univ-lyon2.fr 
Tel.: (+33) 04 72 72 65 80

uniwersytet warszawski

Dr hab. Jerzy Pysiak
E-mail: galerannus@gmail.com 
Tel.: (+48) 22 826 29 88

• Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone studia I-go stopnia
• Czas trwania studiów: 2 lata
• Warunki przyjęć: po złożeniu wymaganych dokumentów
• Czesne: brak wpisowego na Uniwersytecie Warszawskim
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom Magistra Historii wydany przez Uniwersytet Warszawski
• Dyplom francuski: Dyplom Magistra Historii i Archeologii wydany przez Université Lumière Lyon 2

STUDIA II-gO STOPNIA NA kIERUNkU hISTORIA I ARChEOlOgIA śREDNIO-
WIECzNA (hISTARMED)

Rok utworzenia studiów: 2012

stuDia ii-go stoPnia na KierunKu  
historia i arCheologia  

śREDNIOWIECzNA (hISTARMED)

mailto:serwans@amu.edu.pl
http://www.ihuw.pl/instytut/dzialalnosc/wspolpraca-z-zagranica/histarmed
http://en.ihuw.pl/institute/activity/international-cooperation/histarmed
http://mastermondesmedievaux.univ-lyon2.fr/histarmed-683725.kjsp
mailto:jean-louis.gaulin@univ-lyon2.fr
mailto:galerannus@gmail.com
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nauki humanistyczne
i społeczne
sztuKa

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

kontakty:                                                                                  

korzyści ze studiów:                                        

• Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania graficznego i multimediów pod kierunkiem polskich 
i francuskich artystów-pedagogów dzięki udziałowi w jednosemestralnym wyjeździe stypendialnym,

• Poszerzenie horyzontów twórczych dzięki studiom w różnych, pod względem podejścia do problematyki 
projektowania i sztuki multimedialnej, środowiskach edukacyjnych,

• Możliwość poznania polskiej oraz francuskiej kultury i sztuki dzięki programowi obejmującemu elementy 
historii sztuki odwiedzanego kraju,

• Możliwość kontynuowania nauki na studiach 3-go stopnia,
• Poszerzenie możliwości i nawiązanie zagranicznych kontaktów zawodowych.

Strona internetowa programu: www.wydzialsztuki.up.krakow.pl oraz www.esapyrenees.fr

École supérieure d’art des Pyrénées 
Pau-Tarbes, site de Pau

Mgr Aleksandra Lypaczewska
E-mail: aleksandra.lypaczewska@esapyrenees.fr
Tel: (+33) 05 59 02 20 06 

uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji edukacji narodowej
w krakowie / Wydział Sztuki

Dr Marcin Klag
E-mail: marcin.klag@gmail.com
E-mail: dzws@up.krakow.pl 
Tel.: (+48) 12 662 61 41

język wykładowy: polski, francuski, angielski

• Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone studia licencjackie lub Diplôme national d’arts plastiques 
• Czas trwania studiów: 4 semestry ( 2 lata)
• Warunki przyjęć: jednoetapowy egzamin wstępny: przegląd prac tzw. teczka (zestaw prac przedstawionych 

do oceny musi zawierać ok. 25 prac rysunkowych, graficznych, fotograficznych lub projektowych)
• Czesne: studia bezpłatne
• Uzyskane dyplomy: 

• Dyplom polski: Dyplom magistra sztuki na kierunku Grafika wydany przez Uniwersytet Pedagogiczny 
w Krakowie

• Dyplom francuski: Diplôme national supérieur d’expression plastique (poziom Magisterski) wydany przez 
École supérieure d’art des Pyrénées Pau-Tarbes

STUDIA II-gO STOPNIA: PROjEkTOWANIE gRAfICzNE, MUlTIMEDIA

Rok utworzenia studiów: 2015

STUDIA II-gO STOPNIA: 
PROjEkTOWANIE gRAfICzNE, 

multimeDia

Rok utworzenia studiów: 2005

korzyści ze studiów:                                        

kontakty:                                                                                  

Programy studiów prowadzone w języku francuskim/angielskim, kształcące najlepszych inżynierów z fachową 
wiedzą techniczną, mówiących płynnie językami obcymi oraz posiadających umiejętności zarządzania produkcją 
oraz menedżerskie. Studia oparte są na najnowocześniejszych metodach, takich jak Problem Based Learning (projekty 
oparte na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów przez grupę studentów międzynarodowych). Absolwenci 
oprócz umiejętności kierunkowych posiadają szereg kompetencji miękkich t.j. umiejętność pracy i efektywnego 
komunikowania się. 

Strona internetowa programu:  www.ife.p.lodz.pl

ensam arts et métiers Paristech

Prof. Jean Quesada
E-mail: jean.quesada@ensam.eu  

Politechnika łódzka 
IfE-Centrum kształcenia Międzynarodowego

Vice-dyrektor IFE
Dr inż. Dorota Piotrowska
E-mail: dorota.piotrowska@p.lodz.pl 

Biuro Współpracy Międzynarodowej
Mariola Józefowicz 
E-mail: mariola.jozefowicz@p.lodz.pl 

język wykładowy: francuski,  angielski       

• Poziom wymagany przy rekrutacji: studenci polscy po 2-gim roku studiów I-go stopnia / studenci francuscy 
po 1-szym roku studiów II-go stopnia

• Czas trwania studiów: studenci polscy 4 lata/ francuscy 2 lata 
• Warunki przyjęć: podanie, rozmowa kwalifikacyjna
• Czesne: brak
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom Magistra Inżyniera wydany przez Politechnikę Łódzką
• Dyplom francuski: Dyplom Magistra Inżyniera wydany przez ENSAM Arts et Métiers ParisTech

MAgISTER INżyNIER NA kIERUNkU MEChANIkA I bUDOWA MASzyN  
lUb zARząDzANIE I INżyNIERIA PRODUkCjI        

MAgISTER INżyNIER  
na KierunKu

meChaniKa i buDowa
MASzyN lUb zARząDzANIE  

I INżyNIERIA PRODUkCjI       

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

http://wydzialsztuki.up.krakow.pl
http://www.esapyrenees.fr
mailto:aleksandra.lypaczewska@esapyrenees.fr
mailto:marcin.klag@gmail.com
mailto:dzws@up.krakow.pl
http://www.ife.p.lodz.pl
mailto:jean.quesada@ensam.eu
mailto:dorota.piotrowska@p.lodz.pl
mailto:mariola.jozefowicz@p.lodz.pl
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Rok utworzenia studiów: 2015

korzyści ze studiów:                                        

kontakty:                                                                                  

Programy studiów prowadzone w języku francuskim/angielskim, kształcące najlepszych inżynierów z fachową 
wiedzą techniczną, mówiących płynnie językami obcymi oraz posiadających umiejętności zarządzania produkcją oraz 
menedżerskie. Studia oparte są na najnowocześniejszych metodach, takich jak Problem Based Learning (projekty 
oparte na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów przez grupę studentów międzynarodowych). Absolwenci 
oprócz umiejętności kierunkowych posiadają szereg kompetencji miękkich t.j. umiejętność pracy i efektywnego 
komunikowania się. 

Strona internetowa programu: www.dwm.pwr.edu.pl

eCam

Prof. Philippe Jacquet
E-mail: philippe.jacquet@ecam.fr 

Politechnika łódźka 
IfE-Centrum kształcenia Międzynarodowego

Vice-dyrektor IFE
Dr inż. Dorota Piotrowska
E-mail: dorota.piotrowska@p.lodz.pl 

język wykładowy: francuski,  angielski       

• Poziom wymagany przy rekrutacji: studenci polscy po 2-gim roku studiów I-go stopnia / studenci francuscy 
po 2-gim roku studiów II-go stopnia

• Czas trwania studiów: studenci polscy 6 lat / studenci francuscy 3,5 roku 
• Warunki przyjęć: dokumenty aplikacyjne, wysoka średnia studiów, rozmowa kwalifikacyjna
• Czesne: brak
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom Magistra Inżyniera wydany przez Politechnikę Łódzką
• Dyplom francuski: Dyplom Inżyniera wydany przez ECAM

MAgISTER INżyNIER NA kIERUNkU MEChANIkA I bUDOWA MASzyN lUb  
zARząDzANIE I INżyNIERIA PRODUkCjI

MAgISTER INżyNIER  
na KierunKu

meChaniKa i buDowa
MASzyN lUb zARząDzANIE  

I INżyNIERIA PRODUkCjI

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

• Uzyskanie podwójnego dyplomu na najlepszych europejskich uczelniach: AGH i Groupe des Écoles Centrales,
• Poznanie specyfiki studiowania w Polsce i Francji oraz kultury i obyczajów tych krajów,
• Współpraca z najlepszymi naukowcami i uczestnictwo w ciekawych projektach,
• Możliwość doskonalenia języków obcych,
• Wspaniała atmosfera życia akademickiego,
• Możliwość stworzenia sieci kontaktów w interesującej dziedzinie nauki,
• Dynamiczny rozwój kariery zawodowej.

Strona internetowa programu:  www.dwz.agh.edu.pl

korzyści ze studiów:                                        

groupe des Écoles Centrales

Dr Véronique Dziwniel
E-mail: veronique.dziwniel@ec-lille.fr

kontakty:                                                                                  

język wykładowy: angielski i polski (Agh), francuski (éC)

DyPlOM MAgISTRA INżyNIERA, PROgRAM T.I.M.E.

• Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone studia I-go stopnia
• Czas trwania studiów: 4 semestry (studia odbywają się częściowo w Polsce i we Francji)
• Warunki przyjęć: złożenie aplikacji, znajomość języka obcego i zakwalifikowanie kandydata w procesie 

rekrutacji
• Czesne: opłata rekrutacyjna, możliwość otrzymania stypendium Rządu Francuskiego
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom Magistra Inżyniera wydany przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie
• Dyplom francuski: Dyplom Inżyniera wydany przez Groupe des Écoles Centrales

Rok utworzenia studiów: 2011

DyPlom
MAgISTRA INżyNIERA,

Program t.i.m.e.

akademia górniczo- hutnicza
im. Stanisława Staszica w krakowie (Agh)

Dr inż. Konstanty Marszałek
Koordynator programu T.I.M.E.
E-mail: marszale@agh.edu.pl

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

http://www.dwm.pwr.edu.pl
mailto:dorota.piotrowska@p.lodz.pl
http://www.dwz.agh.edu.pl
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kontakty:                                                                                  

korzyści ze studiów:                                        

Główne atuty programu wynikają z założonych celów, wypracowanych i sprawdzonych zasad postępowania oraz 
osiągniętych dotychczas wyników. Program realizowany jest przez uczelnie o uznanej renomie dydaktycznej 
i naukowej. Oparty jest na zaufaniu oraz wzajemnych korzyściach partnerów w ramach stowarzyszenia T.I.M.E. (Top 
Industrial Managers for Europe). Poza tym, pozwala stosunkowo niedużym kosztem czasu (przedłużenie studiowania 
o jeden rok) poznać dogłębnie kulturę i zwyczaje innego kraju, odmienność systemu edukacyjnego oraz nawiązać 
kontakty, które mogą także zaowocować w przyszłym życiu zawodowym. Możliwość uzyskania dwóch dyplomów 
zwiększa szanse zatrudnienia na europejskim rynku pracy. 

Strona internetowa programu: www.dwm.pwr.edu.pl

enPC Paristech - École nationale des Ponts  
et Chaussées

Thibaut Skrzypek
E-mail: thibaut.skrzypek@enpc.fr
Tel.: (+33) 01 64 15 34 90

Politechnika Wrocławska (PWr)

Koordynator podwójnego dyplomu
Ewa Mroczek
E-mail: ewa.mroczek@pwr.edu.pl 
Tel.: (+48) 71 320 41 63

język wykładowy: angielski i polski (PWr), angielski, francuski (école des Ponts ParisTech)

• Poziom wymagany przy rekrutacji: 
• pierwszy oraz drugi rok studiów inżynierskich na uczelni francuskiej
• pierwszy oraz drugi rok studiów magisterskich na uczelni polskiej

• Czas trwania studiów: 2 lata 
• Warunki przyjęć: na podstawie podania
• Czesne: ok. 850 EUR w École des Ponts ParisTech oraz 200 EUR (wpisowe) na Politechnice Wrocławskiej 
• Uzyskane dyplomy: 

• Dyplom polski: Dyplom Magistra Inżyniera wydany przez Politechnikę Wrocławską 
• Dyplom francuski: Dyplom Magistra Inżyniera wydany przez ENPC ParisTech

DyPlOM MAgISTRA INżyNIERA, PROgRAM T.I.M.E.

Rok utworzenia studiów: 2010

DyPlom 
MAgISTRA INżyNIERA, 

Program t.i.m.e.

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

kontakty:                                                                                  

korzyści ze studiów:                                        

Główne atuty programu wynikają z założonych celów, wypracowanych i sprawdzonych zasad postępowania oraz 
osiągniętych dotychczas wyników. Program realizowany jest przez uczelnie o uznanej renomie dydaktycznej 
i naukowej. Oparty jest na zaufaniu oraz wzajemnych korzyściach partnerów w ramach stowarzyszenia T.I.M.E. (Top 
Industrial Managers for Europe). Poza tym, pozwala stosunkowo niedużym kosztem czasu (przedłużenie studiowania 
o jeden rok) poznać dogłębnie kulturę i zwyczaje innego kraju, odmienność systemu edukacyjnego oraz nawiązać 
kontakty, które mogą także zaowocować w przyszłym życiu zawodowym. Możliwość uzyskania dwóch dyplomów 
zwiększa szanse zatrudnienia na europejskim rynku pracy. 

Strona internetowa programu:  www.dwm.pwr.edu.pl oraz www.groupe-ecoles-centrales.fr/

groupe des Écoles Centrales

Prof. Hervé Biausser
E-mail: herve.biausser@ec-paris.fr
Marie-Françoise El Fassi 
E-mail: Marie-Francoise.El-Fassi@ec-lyon.fr
Prof. Simon Davies
E-mail: Simone.Davies@ec-lille.fr
Prof. Christophe Pouet 
E-mail: iaffairs@centrale-marseille.fr
Prof. Frederic Dorel 
E-mail: frederic.dorel@ec-nantes.fr

Politechnika Wrocławska (PWr)

Koordynator podwójnego dyplomu
Ewa Mroczek
E-mail: ewa.mroczek@pwr.edu.pl 
Tel.: (+48) 71 320 41 63

język wykładowy: angielski i polski (PWr), francuski, angielski (éC)

• Poziom wymagany przy rekrutacji: 
• pierwszy oraz drugi rok studiów inżynierskich na uczelni francuskiej
• pierwszy oraz drugi rok studiów magisterskich na uczelni polskiej

• Czas trwania studiów: 2 lata 
• Warunki przyjęć: na podstawie podania
• Czesne: ok. 600 EUR w Groupe des Écoles Centrales, 200 EUR na Politechnice Wrocławskiej oraz 17 EUR opła-

ty rejestracyjnej
• Uzyskane dyplomy: 

• Dyplom polski: Dyplom Magistra Inżyniera wydany przez Politechnikę Wrocławską
• Dyplom francuski: Dyplom Magistra Inżyniera wydany przez Groupe des Écoles Centrales

DyPlOM MAgISTRA INżyNIERA, PROgRAM T.I.M.E.

Rok utworzenia studiów: 2007

DyPlom 
MAgISTRA INżyNIERA, 

Program t.i.m.e.

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

http://www.dwm.pwr.edu.pl
mailto:thibaut.skrzypek@enpc.fr
mailto:ewa.mroczek@pwr.edu.pl
http://www.dwm.pwr.edu.pl
http://www.groupe-ecoles-centrales.fr/
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korzyści ze studiów:                                        

kontakty:                                                                                  

• Możliwość odbycia stażu,
• Możliwość zatrudnienia,
• Kursy języka francuskiego lub polskiego,
• Możliwości kontynuowania studiów doktoranckich.

enPC Paristech- École nationale des Ponts et 
Chaussées

Dział Współpracy Międzynarodowej
Thibaut Skrzypek
E-mail: thibaut.skrzypek@enpc.fr
Tel.: (+33) 01 64 15 34 90

Politechnika Warszawska (PW)

Dr Bogumiła Chmielewska
E-mail: b.chmielewska@il.pw.edu.pl 
Tel.: (+48) 22 234 56 71

język wykładowy: francuski (ENPC), polski (PW)

• Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone studia inżynierskie 
• Czas trwania studiów: 2 lata
• Warunki przyjęć: znajomość j. francuskiego, znajomość j. angielskiego, dobre wyniki w nauce 
• Czesne: 850 EUR w École Nationale des Ponts et Chaussées
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom Magistra Inżyniera na kierunku Budownictwo, Wydziału Inżynierii Lądowej, wyda-
ny przez Politechnikę Warszawską

• Dyplom francuski: Dyplom Inżyniera wydany przez ENPC Paris Tech

MAgISTER INżyNIER NA kIERUNkU bUDOWNICTWO

Rok utworzenia studiów: 2010

MAgISTER INżyNIER  
na KierunKu buDowniCtwo

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

korzyści ze studiów:                                        

kontakty:                                                                                  

Celem podwójnego dyplomu jest przygotowanie studentów do rozpoczęcia kariery naukowej w sektorze badań 
stosowanych i przemysłu, wykorzystujących zaawansowane materiały ceramiczne. Program kształcenia na studiach, 
realizowany w ramach podstawowych i specjalistycznych zajęć w zakresie fizyki i chemii, zawiera przedmioty 
poruszające zagadnienia związane z syntezą oraz właściwościami i cechami materiałów stałych. 
Głównymi tematami są:
• Analiza struktury atomowej/mikroatomowej materii i właściwości materiałów,
• Wybór technik do przeprowadzania syntezy materiałów,
• Optymalizacja właściwości materiału,
• Charakterystyka struktury i właściwości materiału,
• Przewidywanie i symulacja właściwości materiału.

ensil-ensCi

David Smith 
E-mail: international.ingenieur@unilim.fr 
Tel: (+33) 05 87 50 25 52

Akademia górniczo-hutnicza im. Stanisława Staszica 
w krakowie (Agh)

Partyka Janusz
E-mail: partyka@agh.edu.pl
Tel.: (+48) 12 617 36 54

język wykładowy:  angielski (Agh), francuski i angielski (ENSIl-ENSCI)

• Poziom wymagany przy rekrutacji: 1-szy rok studiów II-go stopnia
• Czas trwania studiów: 2 lata
• Warunki przyjęć: na podstawie podania i rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej zarówno przez uczelnie 

przyjmującą jak i macierzystą
• Czesne: 840 EUR na uczelni francuskiej (ENSIL-ENSCI)
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Master in Materials Engineering wydany przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie 
(AGH)

• Dyplom francuski: Master in Materials Science wydany przez École Nationale Supérieure de Céramique 
Industrielle (ENSIL-ENSCI)

MASTER IN MATERIAlS ENgINEERINg (Agh),  
MASTER IN MATERIAlS SCIENCE (ENSIl-ENSCI)

Rok utworzenia studiów: 2012

master in materials  
ENgINEERINg (Agh)

master in materials sCienCe 
(ENSCI)

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

mailto:thibaut.skrzypek@enpc.fr
mailto:partyka@agh.edu.pl
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korzyści ze studiów:                                        

Program SNEAM zawiera w ofercie zarówno zajęcia z dziedzin naukowych jak i zarządzania. Jest on prowadzony 
w ścisłej współpracy z IMT Atlantique (Wydział Fizyki Subatomowej - SUBATECH) i z głównymi francuskimi 
podmiotami przemysłu jądrowego. Program studiów koncentruje się w szczególności na zagadnieniach związanych z:
• Zarządzaniem odpadami jądrowymi, bezpieczeństwem długoterminowym, oceną oddziaływania na 

środowisko, demontażem i likwidacją obiektów jądrowych,
• Produkcją energii (reaktory energetyczne), zastosowaniem przemysłowym (wiązki cząstek, oprzyrządowanie 

etc.), bezpieczeństwem i ochroną przed promieniowaniem. 
Podczas ostatniego semestru (6 miesięcy) w ramach pisania pracy magisterskiej istnieje możliwość zrealizowania 
stażu w ośrodku przemysłowym lub laboratorium badawczo-rozwojowym. 

Strona internetowa programu:  www.imt-atlantique.fr/fr/formation/masters/masters-science

imt atlantique

Dr Annya Requile
E-mail: annya.requile@imt-atlantique.fr
Tel.: (+33) 02 51 85 82 40

Politechnika warszawska

Dr inż. Mikolaj Uzunow
E-mail: uzunow@itc.pw.edu.pl 
Tel.: (+48) 22 234 52 97

kontakty:                                                                                  

język wykładowy: angielski                               

• Poziom wymagany przy rekrutacji: po 1-szym roku studiów II-go stopnia (M2)
• Czas trwania studiów: 12 miesięcy (od początku sierpnia do końca lipca)
• Warunki przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów (+umowa podpisana pomiędzy dwiema uczelniami) 
• Czesne: 4 500 EUR
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Master of Science in Nuclear Engineering wydany przez Politechnikę Warszawską
• Dyplom francuski: Master of Science in Sustainable Nuclear Engineering - Applications & Management  

wydany przez IMT Atlantique

master of sCienCe in sustainable nuClear engineering 
– APPlICATIONS & MANAgEMENT (SNEAM)

Rok utworzenia studiów: 2014

master of sCienCe in sustainable 
nuClear engineering – 

aPPliCations & management 
(SNEAM)

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

Program SNEAM zawiera w ofercie zarówno zajęcia z dziedzin naukowych jak i zarządzania. Jest on prowadzony 
w ścisłej współpracy z IMT Atlantique (Wydział Fizyki Subatomowej - SUBATECH) i z głównymi francuskimi podmiotami 
przemysłu jądrowego. Program studiów koncentruje się w szczególności na zagadnieniach związanych z :
• Zarządzaniem odpadami jądrowymi, bezpieczeństwem długoterminowym, oceną oddziaływania na 

środowisko, demontażem i likwidacją obiektów jądrowych,
• Produkcją energii (reaktory energetyczne), zastosowaniem przemysłowym (wiązki cząstek, oprzyrządowanie 

etc), bezpieczeństwem i ochroną przed promieniowaniem,
Podczas ostatniego semestru (6 miesięcy) w ramach pisania pracy magisterskiej istnieje możliwość zrealizowania 
stażu w ośrodku przemysłowym lub laboratorium badawczo-rozwojowym. 

Strona internetowa programu: www.imt-atlantique.fr/fr/formation/masters/masters-science

korzyści ze studiów:                                        

imt atlantique

Dr Annya Requile
E-mail: annya.requile@imt-atlantique.fr
Tel.: (+33) 02 51 85 82 40

Akademia górniczo-hutnicza im. Stanisława Staszica 
w krakowie (Agh)

Dr inż.  Paweł Gajda
E-mail: pgajda@agh.edu.pl
Tel.: (+48) 502 163 383 

kontakty:                                                                                  

język wykładowy: angielski                               

• Poziom wymagany przy rekrutacji: po 1-szym roku studiów II-go stopnia (M2)
• Czas trwania studiów: 12 miesięcy (od początku sierpnia do końca lipca)
• Warunki przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów (+umowa podpisana pomiędzy dwiema uczelniami) 
• Czesne: 4 500 EUR
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Master of Science in Energy wydany przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie (AGH)
• Dyplom francuski: Master of Science in Sustainable Nuclear Engineering - Applications & Management  

wydany przez  IMT Atlantique

master of sCienCe in sustainable nuClear engineering  
– APPlICATIONS & MANAgEMENT (SNEAM) AND MASTER Of SCIENCE IN ENERgy – 
agh

Rok utworzenia studiów: 2014

master of sCienCe in sustainable 
nuClear engineering – aPPliCations 

& MANAgEMENT (SNEAM)
anD master of sCienCe in energy – 

agh

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

mailto:annya.requile@mines-nantes.fr
mailto:uzunow@itc.pw.edu.pl
mailto:annya.requile@mines-nantes.fr
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• Program studiów magisterskich umożliwiający zdobycie wykształcenia w zakresie funkcjonowania systemów 
automatycznych i inteligentnych. Politechnika Poznańska specjalizuje się w systemach lądowych, a Université 
d’Evry w systemach lotniczych,

• W ramach studiów studenci muszą odbyć drugi semestr zajęć na uczelni w Poznaniu, a trzeci na uczelni w Evry. 
Istnieje możliwość studiowania jednego lub dwóch semestrów na uczelni partnerskiej,

• Kursy języka francuskiego i angielskiego oferowane w ramach programu studiów,
• Możliwość podjęcia studiów doktoranckich. 

Strona internetowa programu:  www.universite-paris-saclay.fr/en

korzyści ze studiów:                                        

université Paris saclay

Yasmina Bestaoui-Sebbane
E-mail: yasmina.bestaoui@ufrst.univ-evry.fr 
Tel.: (+33) 01 69 47 75 19

Politechnika Poznańska

Krzysztof Kozłowski
E-mail: krzysztof.kozlowski@put.poznan.pl
Tel.: (+48) 61 665 21 97

kontakty:                                                                                  

język wykładowy: angielski                               

• Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone studia I-go stopnia lub rozpoczęte studia magisterskie
• Czas trwania studiów: 2 lata 
• Warunki przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów (średnia ocen, znajomość języka angielskiego, dyplom 

ukończenia studiów I-go stopnia) 
• Czesne: uiszczane na uczelni macierzystej (we Francji wysokość czesnego ustalane przez Ministerstwo) 
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Magister Inżynier (specjalność: Autonomiczne Systemy Latające) wydany przez  
Politechnikę Poznańską

• Dyplom francuski: Magister Inżynier (specjalność  : Smart Aerospace & Autonomous Systems) wydany 
przez Université Paris Saclay

stuDia ii-go stoPnia na KierunKu automatyKa i robotyKa

Rok utworzenia studiów: 2012

stuDia ii-go stoPnia 
na KierunKu automatyKa 

i robotyKa

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

kontakty:                                                                                  

korzyści ze studiów:                                        

• Studia dwukulturowe w dziedzinie zaawansowanych materiałów ceramicznych oraz ich zastosowaniu  
w budowie i eksploatacji maszyn, 

• Dwa staże w trakcie trwania programu M1 (2-4 miesiące) oraz M2 (4-6 miesiące), 
• Program zorientowany na tematy badawczo-rozwojowe. Po zakończeniu możliwość odbycia studiów 

doktoranckich - z finansowaniem uczelnianym bądź przemysłowym, 
• Studia realizowane w jednostkach naukowych rozpoznawalnych na arenie międzynarodowej, które prowadzą 

wspólne badania od kilkunastu lat,
• Unikalny kierunek, który może być interesujący dla wielu firm. Możliwość wdrożenia wyników w wielu gałęziach 

przemysłu: energetyka, medycyna, transport, lotnictwo etc.
• Limoges i Wrocław - dwa wyjątkowe miasta do odkrycia. 

Strona internetowa programu:  www.ceralim.unilim.fr

université de limoges 

Gilles Trolliard
E-mail: gilles.trolliard@unilim.fr 
Tel.: (+33) 05 87 50 23 81

Politechnika Wrocławska 

Andrzej Ambroziak
E-mail: andrzej.ambroziak@pwr.edu.pl
Tel.: (+48) 71 320 21 48

język wykładowy: angielski i francuski (na Uniwersytecie w limoges) / angielski, polski (na 
Politechnice Wrocławskiej)

• Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone studia I-go stopnia 
• Czas trwania studiów: 2 lata 
• Warunki przyjęć: na podstawie podania i rozmowy kwalifikacyjnej 
• Czesne: 490 EUR (w kwotę wliczone jest ubezpieczenie)  
• Uzyskane dyplomy: 

• Dyplom polski: Dyplom Magistra Inżyniera Mechaniki i Budowy Maszyn (specjalność: Inżynieria Materia-
łów Konstrukcyjnych) wydany przez Politechnikę Wrocławską 

• Dyplom francuski: Dyplom Magistra Inżynierii Materiałowej (specjalność: Fizyka i Chemia Zaawansowa-
nych Materiałów ) wydany Université de Lomoges  

MAgISTER INżyNIER TEChNIk I MATERIAłóW CERAMICzNyCh

Rok utworzenia studiów: 2015

MAgISTER INżyNIER TEChNIk 
I MATERIAłóW CERAMICzNyCh

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

mailto:krzysztof.kozlowski@put.poznan.pl
http://www.ceralim.unilim.fr/
mailto:gilles.trolliard@unilim.fr
mailto:andrzej.ambroziak@pwr.edu.pl
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korzyści ze studiów:                                        

• Program studiów w dziedzinie systemów cyfrowych zapewniający wykształcenie na bardzo wysokim poziomie,
• Uzyskanie podwójnego dyplomu dwóch prestiżowych uczelni,
• Rozwinięta sieć Alumni,
• Dodatkowe doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie stażu w przedsiębiorstwie,
• Możliwość rozpoczęcia badań naukowych i kontynuowania studiów doktoranckich, 
• Możliwość uczestniczenia w kursach językowych, 
• Przejściowy semestr zajęć prowadzony w języku angielskim, 
• Program mentoringu dla nowych studentów, 
• Dodatkowe zalety: położenie geograficzne uczelni i dostęp do akademików. 

kontakty:                                                                                  

 imt atlantique

Prof. Sandrine Vaton
E-mail: sandrine.vaton@imt-atlantique.fr
Tel.: (+33) 02 29 00 10 29

Politechnika gdańska

Prof. Włodzimierz Zieniutycz
E-mail: wlz@eti.pg.gda.pl
Tel.: (+48) 58 347 17 58

język wykładowy: francuski, angielski        

• Poziom wymagany przy rekrutacji: skończony 1-szy semestr studiów magisterskich technicznych na 
Politechnice Gdańskiej lub trzeci rok studiów w IMT Atlantique

• Czas trwania studiów: 2 lata
• Warunki przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
• Czesne: brak
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom Magistra wydany przez Politechnikę Gdańską
• Dyplom francuski: Dyplom Inżyniera wydany przez IMT Atlantique

STUDIA MAgISTERSkIE W zAkRESIE INżyNIERII: ElEkTRONIkA,  
TElEkOMUNIkACjA, INfORMATykA I PRzETWARzANIE DANyCh 

Rok utworzenia studiów: 1999

stuDia magistersKie w zaKresie
INżyNIERII: ElEkTRONIkA,

TElEkOMUNIkACjA, INfORMATykA  
i Przetwarzanie DanyCh 

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

Rok utworzenia studiów: 2012

magister informatyKi, 
ElEkTRONIkI I TElEkOMUNIkACjI

korzyści ze studiów:                                        

• Możliwość odbycia stażu, 
• Możliwość zatrudnienia,
• Kursy języka francuskiego lub polskiego, 
• Możliwości kontynuowania studiów doktoranckich, 
• Uczestniczenie w zajęciach kulturalnych w uczelni goszczącej,
• Możliwość uczestniczenia w klubach zainteresowań w tym zajęciach sportowych (np.: klub narciarski, basen, 

klub rowerowy). 

grenoble INP

Prof. Laurent Lefèvre
E-mail: laurent.lefevre@lcis.grenoble-inp.fr
Tel.: (+33) 04 75 75 94 64

akademia górniczo-hutnicza
im. Stanisława Staszica w krakowie (Agh)

Dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy
E-mail: zabinska@agh.edu.pl 
Tel.: (+48) 12 328 33 18

język wykładowy: francuski, angielski         

• Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone studia I-go stopnia
• Czas trwania studiów: min. 2 semestry
• Warunki przyjęć: umowa pomiędzy INP Grenoble/ESISAR VALENCE i Akademią Górniczo-Hutniczą im. 

Stanisława Staszica w Krakowie
• Czesne: tylko wpisowe
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom Magistra Inżyniera wydany przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie (AGH)
• Dyplom francuski: Dyplom Magistra Inżyniera wydany przez Grenoble INP

MAgISTER INfORMATykI, ElEkTRONIkI I TElEkOMUNIkACjI

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

kontakty:                                                                                  

mailto:laurent.lefevre@lcis.grenoble-inp.fr
mailto:zabinska@agh.edu.pl
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Rok utworzenia studiów: 2015

MAgISTER INżyNIER INfORMATykI, 
ElEkTRONIkI I TElEkOMUNIkACjI

korzyści ze studiów:                                        

• Uzyskanie podwójnego dyplomu na najlepszych europejskich uczelniach: AGH i École Nationale Supérieure des 
Mines des Saint-Étienne, 

• Poznanie specyfiki studiowania w Polsce i Francji oraz kultury i obyczajów tych krajów,
• Współpraca z najlepszymi naukowcami i uczestnictwo w ciekawych projektach,
• Możliwość doskonalenia języków obcych,
• Wspaniała atmosfera życia akademickiego,
• Możliwość stworzenia sieci kontaktów w interesującej dziedzinie nauki,
• Dynamiczny rozwój kariery zawodowej.

Strona internetowa programu: www.dwz.agh.edu.pl/wyjazdy-studentow/podwojne-dyplomy

École nationale supérieure des mines de saint-
etienne

Koordynator programu
Florence Granger  
Tel.: (+33) 04 77 42 93 14
E-mail: florence.granger@mines-stetienne.fr

akademia górniczo-hutnicza
im. Stanisława Staszica w krakowie 

Koordynator programu
Dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy
Tel.: (+48) 12 328 33 18
E-mail: zabinska@agh.edu.pl

język wykładowy: angielski lub polski i franuski      

• Poziom wymagany przy rekrutacji:  ukończone studia I-go stopnia i 1 semestr w AGH
• Czas trwania studiów: 2 lata
• Warunki przyjęć: określa umowa pomiędzy École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne i 

Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie
• Czesne: brak
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom Magistra Inżyniera wydany przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie (AGH)
• Dyplom francuski: Dyplom Magistra Inżyniera wydany przez École Nationale Supérieure des Mines de 

Saint-Étienne 

MAgISTER INżyNIER INfORMATykI,  ElEkTRONIkI I TElEkOMUNIkACjI

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

kontakty:                                                                                  język wykładowy: francuski, polski, angielski

korzyści ze studiów:                                        

kontakty:                                                                                  

Celem umowy jest wymiana studentów prowadząca do nadania podwójnego dyplomu Magistra Inżyniera na 
Politechnice w Nantes i na Politechnice Warszawskiej. Kandydaci ubiegający się o uzyskanie podwójnego dyplomu są 
studentami obu uczelni. Uczelnie zobowiązują się do udzielania informacji na temat organizacji wykładów, ćwiczeń 
praktycznych i laboratoryjnych oraz seminariów i konferencji (zgodnie z ich wyborem i ze stopniem zaawansowania 
studiów).

université de nantes  
Polytech’nantes

Prof. Przemysław Bakowski
E-mail: przemyslaw.bakowski@univ.nantes.fr 
Tel.: (+33)  02 40 68 30 79

Politechnika warszawska 

Dr inż. Dariusz Turlej
E-mail: d.turlej@elka.pw.edu.pl 
Tel.: (+48) 22 234 79 35 

• Poziom wymagany przy rekrutacji: 
• Studenci francuscy: matura (profil techniczny, matematyczno-fizyczny) oraz 2 lata studiów (PACES, DU, 

DUT) 
• Studenci polscy: studia pierwszego stopnia

• Czas trwania studiów: 2 - 3 lata
• Warunki przyjęć: wyniki egzaminów konkursowych (analiza wyników studiów) 
• Czesne: kandydaci wnoszą opłaty za naukę w uczelni macierzystej i są zwolnieni z czesnego w uczelni przyj-

mującej
• Uzyskane dyplomy:

• Dyplom polski: Dyplom Magistra Inżyniera wydany przez Politechnikę Warszawską
• Dyplom francuski: Dyplom Magistra Inżyniera wydany przez Politechnikę w Nantes

STUDIA II-gO STOPNIA W DzIEDzINIE ElEkTRONIkI I TEChNIk INfORMACyjNyCh

Rok utworzenia studiów: 2011

stuDia ii-go stoPnia
w DzieDzinie eleKtroniKi 

I TEChNIk INfORMACyjNyCh

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

mailto:przemyslaw.bakowski@univ.nantes.fr
mailto:d.turlej@elka.pw.edu.pl
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Rozdział 2: 
Polsko-francuski udział w programach 
erasmus mundus w podziale na kierunki

matematyKa

korzyści ze studiów:                                        

kontakty:                                                                                  

język wykładowy: angielski      

mathmoDs 
mathematiCal moDelling 

in engineering

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

• Możliwość rozpoczęcia studiów doktoranckich,
• Możliwość zatrudnienia w laboratoriach specjalistycznych, firmach oraz centrach informatycznych specjalizu-

jących się w przetwarzaniu danych lub kodowaniu informacji dla sektora przemysłu.

Partnerzy: 

L’Aquila (IT), Hamburg (DE), Barcelona (ES)

Strona internetowa: www.mathmods.eu

université nice sophia antipolis

François Delarue
Parc Valrose
06 108  Nice Cedex 02
Tel.: (+33) 4 92 07 62 20

Politechnika gdańska

Jarosław Rybicki
ul. G. Narutowicza 11/12
80- 952 Gdańsk
Tel.: (+48) 58 34 72 834

• Poziom wymagany przy rekrutacji: Licencjat (matura + 3 lata studiów)
• Czas trwania studiów: 2 lata 
• Warunki przyjęć: po złożeniu wymaganych dokumentów 
• Czesne:  16000 EUR (4000 EUR/semestr)
• Uzyskany dyplom: podwójny dyplom lub dyplom uczelni przyjmującej

mathmoDs mathematiCal moDelling in engineering
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chemia

kontakty:                                                                                  

korzyści ze studiów:                                        

Program ASC ma na celu przygotowanie studentów do roli ekspertów międzynarodowych oraz rozwijanie ich kom-
petencji w celu podjęcia studiów doktoranckich i/ lub kariery zawodowej w przemyśle (analiza chemiczna i bada-
nia strukturalne materiałów). Oprócz zaawansowanej specjalizacji i dostępu do najnowszych technologii, program 
zakłada kształcenie w różnych placówkach, umożliwiając studentom zdobycie wspólnych podstaw wiedzy na kilku 
uczelniach w Europie. 

Partnerzy:

Leipzig (DE), Helsinki (FI), Bologna (IT)

Strona internetowa programu:  www.master-asc.org

Université de lille 1 Sciences et Technologies
Département de Chimie

Prof. Cédric Lion   
ASC Network Coordinator
E-mail: cedric.lion@univ-lille1.fr 
Tel.: (+33) 320 436 908

Uniwersytet jagielloński w krakowie
Wydział Chemii   
                                               
Piotr Pietrzyk                                      
E-mail: pietrzyk@chemia.uj.edu.pl 
Tel.: (+48) 12 663 22 24 

język wykładowy: angielski                               

• Poziom wymagany przy rekrutacji: Licencjat (matura + 3 lata studiów) 
• Czas trwania studiów: 2 lata 
• Warunki przyjęć: po złożeniu wymaganych dokumentów 
• Czesne: 4500 EUR (dla studentów z Unii Europejskiej)
• Uzyskany dyplom: 

• Double/Joint Chemistry Euromaster® of Science with thesis diploma in „Advanced Spectroscopy in 
Chemistry”

ASC MASTER Of SCIENCE, ADvANCED SPECTROSCOPy IN ChEMISTRy

asC master of sCienCe, 
ADvANCED SPECTROSCOPy  

in Chemistry

 
 
 
 

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

81

Chemia

korzyści ze studiów:                                        

kontakty:                                                                                  

język wykładowy: angielski                               

SERP-ChEM: INTERNATIONAl 
master in surfaCe, eleCtro, 

raDiation, 
anD Photo Chemistry

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

Studia magisterskie SERP-Chem zapoznają młodych ludzi z najskuteczniejszymi narzędziami technicznymi 
i doświadczalnymi stosowanymi i rozwijanymi w chemii i fizykochemii. 
Odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę, studia przygotowują do aktywności na 
polu nauki lub w przemyśle w obszarach o kluczowym znaczeniu, takich jak zrównoważony rozwój gospodarczy, 
bezpieczeństwo środowiska, zachowanie i ochrona, w tym rozwój energii odnawialnych i chemii z wykorzystaniem 
promieniowania słonecznego, obróbka i modyfikacja powierzchni, stosowanie związków do katalizy w celu poprawy 
selektywności i efektywności procesów chemicznych oraz przemysłowych.

Partnerzy:

Genova (IT), Porto (PT)

Strona internetowa: www.serp-chem.eu

Université Paris-Sud 11

E-mail: master.serp@u-psud.fr 
Tel.: (+33) 1 69 15 76 96

uniwersytet adama mickiewicza 
w Poznaniu

Prof. Bohdan Skalski 
E-mail: bskalski@amu.edu.pl
Tel.: (+48) 61 829 13 51

• Poziom wymagany przy rekrutacji: Licencjat (matura + 3 lata studiów) 
• Czas trwania studiów: 2 lata 
• Warunki przyjęć: po złożeniu wymaganych dokumentów 
• Czesne: 3 400 EUR rocznie (dla studentów z Unii Europejskiej)
• Uzyskany dyplom: podwójny dyplom (Master in Chemistry)

SERP-ChEM: INTERNATIONAl MASTER IN SURfACE, ElECTRO, RADIATION, AND 
Photo Chemistry

http://www.master-asc.org/
mailto:pietrzyk@chemia.uj.edu.pl
http://sciences.univ-lemans.fr/Master-Physics-Specialization
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biologia, nauki medyczne

korzyści ze studiów:                                        

kontakty:                                                                                  

język wykładowy: angielski, francuski, hiszpański

MONAbIPhOT 
moleCular nano- 

anD bio-PhotoniCs for 
teleCommuniCations anD 

bioteChnologies

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

Studia magisterskie oferujące oryginalny program pozwalający na zdobycie kwalifikacji w zakresie fotoniki 
molekularnej dla telekomunikacji i nauk biologicznych. Na dwóch studentów przypada trzech wykładowców 
akademickich co sprawia, że studia odbywają się w optymalnych warunkach nauczania. 

Partnerzy:

Madrid (ES), Haifa (IL), St Petersbourg (RU), Rice (US), Chiayi (KOR), Singapour (SGP), Taipei (TW )

Strona internetowa: www.monabiphot.ens-cachan.fr

École normale supérieure de Cachan

Prof. Isabelle Ledoux  
E-mail: ledoux@lpqm.ens-cachan.fr
Tel.: (+33) 1 47 40 55 60 

Magdalena Keska
E-mail: magdalena.keska@lpqm.ens-cachan.fr 
Tel.: (+33) 1 47 40 55 62

université Paris Descartes

Prof. Alain Marty
E-mail: alain.marty@parisdescartes.fr

Politechnika Wrocławska 
 
Prof. Andrzej Miniewicz 
E-mail: andrzej.miniewicz@pwr.wroc.pl

Uniwersytet Wrocławski

Prof. Jerzy Hawranek 
E-mail: HJP@wchuwr.pl
Tel.: (+48) 71 375 72 04

• Poziom wymagany przy rekrutacji: Licencjat (matura + 3 lata studiów) 
• Czas trwania studiów: 2 lata 
• Warunki przyjęć: po złożeniu wymaganych dokumentów 
• Czesne: 3 000 EUR rocznie 
• Uzyskany dyplom: podwójny dyplom magisterski

MONAbIPhOT: MOlECUlAR NANO- AND bIO-PhOTONICS fOR TElECOMMU-
niCations anD bioteChnologies

korzyści ze studiów:                                        

kontakt:                                                                                  

język wykładowy: angielski                               

ADvANCES 
MASTER IN ADvANCED 

DEvElOPMENT IN SOCIAl WORk

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

Program ADVANCES przygotowuje studentów do pracy w sektorze usług socjalnych, ubezpieczeń społecznych, 
rozwoju międzynarodowego oraz organizacji pozarządowych. 
Program został stworzony w celu wspierania umiejętności i kluczowych metod pracy wykorzystywanych w sektorze 
socjalnym. Realizowany jest w oparciu o koncepcję uczenia i analizowania problemów, zachęcając studentów do 
bycia niezależnym i twórczym.
Studenci mogą uczestniczyć w konferencjach i seminariach, brać udział w pracach grupowych oraz pracach 
w laboratoriach, analizować studium przypadku oraz partycypować w warsztatach pracy i warsztatach 
przeprowadzanych w terenie. 

Partnerzy:

Aalborg (DA), Lisbonne (PT ), Lincoln (UK).

Strona internetowa: www.socialworkadvances.org

E-mail: info@socialworkadvances.org

• Poziom wymagany przy rekrutacji: Licencjat (matura + 3 lata studiów), roczne doświadczenie zawodowe
• Czas trwania studiów: 2 lata
• Warunki przyjęć: po złożeniu wymaganych dokumentów
• Czesne: 4 500 EUR (dla studentów z Unii Europejskiej)
• Uzyskany dyplom: dyplom uczelni biorących udział w programie

ADvANCES MASTER IN ADvANCED DEvElOPMENT IN SOCIAl WORk

http://sciences.univ-lemans.fr/-Temoignages-
mailto:ledoux@lpqm.ens-cachan.frTel.: (+33) 1 47 40 55 60�
mailto:ledoux@lpqm.ens-cachan.frTel.: (+33) 1 47 40 55 60�
mailto:magdalena.keska@lpqm.ens-cachan.fr
mailto:alain.marty@parisdescartes.fr
mailto:andrzej.miniewicz@pwr.wroc.pl
mailto:HJP@wchuwr.pl
http://socialworkadvances.org/
mailto:info@socialworkadvances.org
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korzyści ze studiów:                                        

kontakty:                                                                                  

język wykładowy: francuski, angielski         

mitra
MEDIACjE 

MIęDzykUlTUROWE:  
TOżSAMOść, MObIlNOść,  

KonfliKty

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

• Interdyscyplinarny program studiów magisterskich z dziedziny Nauk Humanistycznych i Społecznych, 
stworzony w odpowiedzi na wymagania sektora mediacji międzykulturowych,

• Program przygotuje do pracy w charakterze ekspertów w zakresie zarządzania sytuacjami kryzysowymi 
i konfliktowymi, zarządzania różnorodnością, rozwijania strategii kulturowych i politycznych na terytoriach 
podlegających rekompozycji,

• Praca w wielokulturowym zespole. 

Partnerzy:

Cork (EI), Rio de Janeiro (BR), Dakar (SN), Louviers (BE), Cluj-Napoca (RO), Szeged (HU), Istanbul (TR)

Strona internetowa: www.mitra.univ-lille3.fr

Université Charles de gaulle - lille 3 

Prof. Norah Dei Cas Giraldi
E-mail: mitra@univ-lille3.fr 

• Poziom wymagany przy rekrutacji: Licencjat, Magister, Doktorat (min. matura + 3 lata studiów) 
• Czas trwania studiów: 2 lata 
• Warunki przyjęć: po złożeniu wymaganych dokumentów 
• Czesne: 4 000 EUR (dla studentów z Unii Europejskiej)
• Uzyskany dyplom: podwójny lub potrójny dyplom w zależności od specjalizacji

MITRA MEDIACjE MIęDzykUlTUROWE: TOżSAMOść, MObIlNOść, kONflIkTy

Prawo

korzyści ze studiów:                                        

kontakty:                                                                                  

język wykładowy: angielski                               

EUROCUlTURE: EUROPE IN ThE WIDER WORlD

euroCulture
euroPe in the wiDer worlD

 
 
 
 

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

• Na drugim roku wybór między programem magisterskim specjalistycznym lub badawczym,
• Możliwość odbycia stażu na drugim roku studiów magisterskich specjalistycznych,
• Możliwość zatrudnienia w dużych firmach międzynarodowych, organizacjach pozarządzowych, fundacjach, 

ambasadach, ministerstwach ds. integracji europejskiej, organizacjach i instytucjach europejskich, Komisji 
Europejskiej, Radzie Europy, Parlamencie Europejskim, samorządach terytorialnych itp.,

• Każdego roku w lecie studenci biorą udział w 10-dniowym Intensywnym Programie z zakresu tematyki 
związanej z integracją europejską. 

Partnerzy:

Groningen (NL), Olomouc (CZ), Göttingen (DE), Udine (IT), Uppsala (SE), Bilbao (ES)

Strona internetowa: www.euroculturemaster.eu

Université de Strasbourg
institut de traducteurs, d’interprètes et de relations 
internationales

E-mail: euroculture.strasbourg@unistra.fr

instytut studiów europejskich
katedra Europeistyki Uj

E-mail: office@euroculturekrakow.com

• Poziom wymagany przy rekrutacji: Licencjat (matura + 3 lata studiów) 
• Czas trwania studiów: 2 lata 
• Warunki przyjęć: po złożeniu wymaganych dokumentów 
• Czesne:  min. 1 400 EUR / semestr (dla studentów z Unii Europejskiej)
• Uzyskany dyplom: podwójny dyplom 

Rok utworzenia studiów: 2006

https://mitra.univ-lille3.fr
mailto:mitra@univ-lille3.fr
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kontakty:                                                                                  

korzyści ze studiów:                                        

Prawo

język wykładowy: angielski                               

emle euroPean master in law anD eConomiCs

EMlE - EUROPEAN MASTER IN 
law anD eConomiCs

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

Program EMLE oferuje studentom podejście interdyscyplinarne w dziedzinie prawa i ekonomii. Umożliwia studia na 
trzech różnych uczelniach wybieranych z siedmiu uczelni partnerskich w Europie i na świecie. 

Partnerzy:

Rotterdam (NL), Vienna (AT), Ghent (BE), Hamburg (DE), Haifa (IL), Bologna (IT), Mumbai (IN)

Strona internetowa: www.emle.org

université aix-marseille

Prof. Pierre Garello
E-mail: pierre.garello@univ-amu.fr
Tel.: (+ 33) 4 42 96 81 52

Szkoła główna handlowa (Sgh)

Jarosław Beldowski 
E-mail: jaroslaw.beldowski@sgh.waw.pl            

	 Poziom wymagany przy rekrutacji: Licencjat (matura + 3 lata studiów) 
	 Czas trwania studiów: 1 rok 
	 Warunki przyjęć: po złożeniu wymaganych dokumentów 
	 Czesne: 5 500 EUR (dla studentów z Unii Europejskiej)
	 Uzyskany dyplom: podwójny (lub potrójny) dyplom magisterski wydawany przez uczelnie przyjmujące 

Rok utworzenia: 2004

zARząDzANIE, MANAgEMENT

korzyści ze studiów:                                        

kontakty:                                                                                  

euroPubhealth euroPean PubliC health master

euroPubhealth 
euroPean PubliC 

health master

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

Studia magisterskie EUROPUBHEALTH oferują kształcenie na poziomie zaawansowanym w dziedzinie zdrowia 
publicznego. 
 
Ich celem jest przygotowanie studentów do pracy na rzecz poprawy stanu zdrowia ludności (na poziomie globalnym 
i w poszczególnych grupach społecznych) poprzez:
- tworzenie, planowanie, wdrażanie, monitoring i ocenę programów prewencyjnych i mających na celu promocję zdrowia,
- zarządzanie wydziałami i placówkami medycznymi oraz społecznymi. 

Studenci opanują metody, narzędzia analityczne i założenia niezbędne do dobrego zrozumienia problematyki 
zdrowia publicznego. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy akademickiej i podstawowych umiejętności w zakresie 
zdrowia publicznego, kładą główny nacisk na opanowanie kompetencji niezbędnych przyszłym pracownikom do 
pełnienia funkcji w sektorze publicznym lub prywatnym, na wszystkich poziomach fukcjonowania systemu (lokalnym, 
regionalnym, krajowym, europejskim, międzynarodowym).

Partnerzy:

Copenhagen (DK), Granada (ES), Sheffield (UK), Université de Columbia (US), Maastricht (NL)

Strona internetowa: www.europubhealth.org

école des hautes études en Santé Publique

Marion Lecoq
E-mail: marion.lecoq@ehesp.fr
Tel.: (+33) 02 99 02 25 18

sciencesPo rennes

Sophie Durgeaud
E-mail: sophie.durgeaud@sciencespo-rennes.fr
Tel.: (+33) 02 99 84 39 18

Université Rennes 1

Benoît Josset
E-mail: benoit.josset@univ-rennes1.fr
Tel.: (+33) 02 23 23 79 07

Uniwersytet jagielloński w krakowie 
Collegium medicum

Irmina Jurkiewicz-Świątek
Anna Szetela
E-mail: eph-sekretariat@izp.cm-uj.krakow.pl
Tel.: (+48) 12 433 28 19

język wykładowy: angielski, hiszpański i/lub francuski (w zależności od wybranego kraju)

• Poziom wymagany przy rekrutacji: Licencjat (matura + 3 lata studiów)
• Czas trwania studiów: 2 lata 
• Warunki przyjęć: po złożeniu wymaganych dokumentów 
• Czesne: 11 000 EUR za dwa lata studiów (dla studentów z Unii Europejskiej)
• Uzyskany dyplom: podwójny dyplom w dziedzinie zdrowia publicznego 

mailto:pierre.garello@univ-amu.fr
mailto:jaroslaw.beldowski@sgh.waw.pl
mailto:marion.lecoq@ehesp.fr
mailto:sophie.durgeaud@sciencespo-rennes.fr
mailto:benoit.josset@univ-rennes1.fr
mailto:eph-sekretariat@izp.cm-uj.krakow.pl
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zARząDzANIE, MANAgEMENT

korzyści ze studiów:                                        

kontakty:                                                                                  

EUROPEAN MASTER IN lExICOgRAPhy, EMlEx

euroPean master in 
lExICOgRAPhy, EMlEx

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

Absolwenci znają zasady warsztatu leksykografa, ale również potrafią stosować najnowocześniejsze techniki 
komputerowe. Umiejętności są przydatne w pracy w sektorze edukacyjnym, w mediach i instytucjach kulturalnych. 

Dzięki temu, że program studiów obejmuje szereg zagadnień z zakresu językoznawstwa, wykształcenie absolwenta 
ma solidną bazę teoretyczną, która umożliwia mu podjęcie pracy o charakterze naukowym. 

Drugi semestr studiów studenci spędzają za granicą na uniwersytecie partnerskim, który organizuje wspólne zajęcia 
dla studentów EMLex, studiujących na uniwersytetach należących do konsorcjum. 

Partnerzy:

Erlangen (DE), Mannheim (DE), Budapest (HU), Stellenbosch (ZA), Santiago de Compostela (ES), Braga (PT), Roma 
(IT), Hildesheim (DE)

Strona internetowa: www.emlex.us.edu.pl/kontakt.html

université de lorraine

Prof. Éva Buchi
E-mail: eva.buchi@atilf.fr

Uniwersytet śląski w katowicach     

Monika Bielińska 
E-mail: monika.bielinska@us.edu.pl

język wykładowy: francuski, angielski, niemiecki 

• Poziom wymagany przy rekrutacji: Licencjat (matura + 3 lata studiów)
• Czas trwania studiów: 2 lata 
• Warunki przyjęć: po złożeniu wymaganych dokumentów 
• Czesne: brak
• Uzyskany dyplom: podwójny dyplom 

Rok utworzenia: 2004

filologie

korzyści ze studiów:                                        

kontakty:                                                                                  

interzones-Cultural stuDies in literary interzones

INTERzONES 
Cultural stuDies 

in literary interzones

 
 
 
 

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

Program badawczy studiów doktoranckich stosuje podejście nietożsamościowe do zagadnienia złożoności, 
wpływów, podziałów, a także podobieństw występujących w środowiskach kulturowych, literackich i artystycznych, 
między narodami, klasami społecznymi, płciami, ideologiami lub okresami historycznymi. Umożliwia on doktorantom 
kontynuowanie studiów na prestiżowych uczelniach specjalizujących się w zagadnieniach kultury i literatury, 
w czterech różnych krajach. W ramach konsorcjum proponuje się doktorantom szeroką gamę usług (centra 
lingwistyczne uczące czwartego lub piątego języka, zajęcia kulturalne i sportowe, pomoc w staraniach o wizę 
i zakwaterowanie itp.).

Partnerzy:

Bergamo (IT), Entre Rios (AR), Sydney (AR), Rio de Janeiro (BR), Zurich (CH), Tübingen (DE), Barcelona (ES), St 
Petersburg (RU), New Delhi (IN), Mexico (MX), Rhode Island (US)

Strona internetowa: www.mundusphd-interzones.eu 

Uniwersytet jagielloński w krakowie

Tomasz Bilczewski
E-mail: tomasz.bilczewski@uj.edu.pl

université de Perpignan
Prof. Jonathan Pollock
E-mail: pollock@univ-perp.fr

université Paris ouest nanterre la Défense

Camille Dumoulié
E-mail: camille.dumoulie@free.fr

université aix-marseille

Claudio Milanesi
E-mail: claudio.milanesi@univ-provence.fr

Université Sorbonne Nouvelle Paris 3

Aliyah Morgenstern
E-mail: aliyah.morgenstern@univ-paris3.fr

język wykładowy: angielski i francuski, wymagana jest także znajomość innego języka  
(włoski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, polski, kataloński) 

• Poziom wymagany przy rekrutacji: Magister (matura + 5 lat studiów) 
• Czas trwania studiów: 3 lata 
• Warunki przyjęć: po złożeniu wymaganych dokumentów 
• Czesne: 2 400 EUR/rocznie
• Uzyskany dyplom: dwa doktoraty uzyskane w ramach wspólnego przewodu doktorskiego i zaświadczenie 

trzeciej uczelni przyjmującej 

mailto:claudio.milanesi@univ-provence.fr
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filologie

korzyści ze studiów:                                        

kontakty:                                                                                  

CROSSWAyS IN CUlTURAl NARRATIvES

Crossways 
IN CUlTURAl NARRATIvES 

master

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

• Studia interdyscyplinarne,
• Możliwość znalezienia pracy w sektorze naukowym, dziennikarstwa lub kultury. 

Partnerzy: 

Bergamo (IT), Lisboa (PT), St Andrews (UK), Santiago de Compostela (ES), Sheffield (UK), Guelph (CA), Entre Rios 
(AR), Mexico (MX)

Strona internetowa: www.munduscrossways.eu

université de Perpignan

Marie Le Duc 
E-mail: mundus@univ-perp.fr

universytet adama mickiewicza w Poznaniu
filologia romańska

Prof. Mirosław Loba
E-mail: amloba@amu.edu.pl

Prof. Magda Potok 
E-mail: mpotok@amu.edu.pl
Tel.: (+48) 618 293 561 

• Poziom wymagany przy rekrutacji: Licencjat (matura+3 lata)
• Czas trwania studiów: jeden rok lub dwa lata (w zależności od wybranego programu)
• Warunki przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów
• Czesne: 

• Studenci z UE: 3 500 EUR/rok 
• Studenci spoza UE: 7 000 EUR/rok

• Uzyskane dyplomy: podwójny dyplom 

język wykładowy: angielski, hiszpański, francuski, włoski (w zależności od miejsca odbywania 
studiów)

korzyści ze studiów:                                        

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

kontakty:                                                                                  

EUROPEAN MASTER IN ADvANCED RObOTICS

język wykładowy: angielski                               

EMARO - EUROPEAN MASTER IN 
ADvANCED RObOTICS

Są to studia magisterskie promujące ofertę edukacyjną na zaawansowanym poziomie w dziedzinie najnowszej 
robotyki i sztucznej inteligencji. 

Dyplom zapewnia absolwentom dobrą znajomość różnych dziedzin robotyki (modelowanie matematyczne, 
automatyka, inżynieria informatyczna, projektowanie w mechanice), umożliwiając im całościowe podejście do 
robotyki, a nie tylko znajomość poszczególnych aspektów. Studia dają liczne możliwości wykonywania zawodu, 
a także podjęcia studiów doktoranckich.

Partnerzy:

Genova (IT), Castellón de la Plana (ES)

Strona internetowa: www.emaro.irccyn.ec-nantes.fr

École Centrale de nantes

Anne-Laure Frémondière
E-mail: international@ec-nantes.fr 

Politechnika warszawska 

Prof. Teresa Zielińska
E-mail: teresaz@meil.pw.edu.pl

• Poziom wymagany przy rekrutacji: Licencjat (matura + 3 lata studiów) 
• Czas trwania studiów: 2 lata
• Warunki przyjęć: po złożeniu wymaganych dokumentów
• Czesne: 4 000 EUR/rok (dla studentów z Unii Europejskiej)
• Uzyskany dyplom: podwójny dyplom z robotyki 

http://emaro.irccyn.ec-nantes.fr
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korzyści ze studiów:                                        

kontakty:                                                                                  

język wykładowy:  angielski                              

EMShIP EUROPEAN EDUCATION IN ADvANCED ShIP DESIgN

emshiP 
euroPean eDuCation in
 ADvANCED ShIP DESIgN

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

Studia magisterskie EMSHIP oferują kształcenie na poziomie zaawansowanym z zakresu projektowania i budowy 
okrętów, odpowiadające potrzebom europejskiego i światowego przemysłu morskiego. 

Studia są skierowane do osób z dyplomem magistra inżyniera, inżynierów mających już pewne doświadczenie 
zawodowe oraz inżynierów zainteresowanych pracą badawczą, pragnących specjalizować się w inżynierii produkcji 
stoczniowej. 

Partnerzy:

Liège (BE), Galati (RO), Genoa (IT), Rostock (DE)

Strona internetowa: www.emship.ulg.ac.be

École Centrale de nantes

Pierre Ferrant                                                                                                  
www.ec-nantes.fr

zachodniopomorski uniwersytet technologiczny

Prof. Maciej Taczała           
E-mail: maciej.taczala@zut.edu.pl
 
Prof. Zbigniew Sekulski 
E-mail: zbigniew.sekulski@zut.edu.pl 

• Poziom wymagany przy rekrutacji: drugi rok studiów II-go stopnia 
• Czas trwania studiów: jeden rok i sześć miesięcy 
• Warunki przyjęć: po złożeniu wymaganych dokumentów 
• Czesne: 9 000 EUR 
• Uzyskany dyplom: podwójny dyplom oraz dodatkowy dyplom trzeciej uczelni przyjmującej 

kontakty:                                                                                  

język wykładowy: angielski                               

M.E.S.C MATERIAlS fOR ENERgy STORAgE AND CONvERSION

Rok utworzenia studiów: 2004

M.E.S.C. - MATERIAlS fOR ENER-
gy STORAgE AND CONvERSION

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

korzyści ze studiów:                                        

• Współpraca z ośrodkami uniwersyteckimi, badawczymi oraz firmami,
• Możliwość otrzymania stypendium,
• Współpraca z partnerami pozwalająca na efektywniejsze znalezienie zatrudnienia.

Partnerzy:

Cordoba (ES), Xiamen (CN), Drexel (US)

Strona internetowa: www.u-picardie.fr/mundus_MESC

Politechnika warszawska

Władysław Wieczorek
E-mail: wladek@ch.pw.edu.pl
Tel.: (+48) 22 660 75 07

Université Paul Sabatier Toulouse III

Patrice Simon
E-mail: simon@chimie.ups-tlse.fr
Tel.: (+33) 05 61 55 68 02

Université de Picardie jules verne

Christian Masquelier
E-mail: christian.masquelier@u-picardie.fr
Tel.: (+33) 03 22 82 78 06

université aix-marseille

Philippe Knauth
E-mail: philippe.knauth@univ-amu.fr
Tel.: (+33) 04 13 55 18 08

• Poziom wymagany przy rekrutacji: Licencjat (matura + 3 lata studiów)
• Czas trwania studiów: 2 lata 
• Warunki przyjęć: po złożeniu wymaganych dokumentów 
• Czesne: 1 000 EUR/rok
• Uzyskany dyplom: Master in Materials for Energy Storage and Conversion

http://www.ec-nantes.fr
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Część 2: 
synteza

korzyści ze studiów:                                        

kontakty:                                                                                  

język wykładowy:  angielski                              

EUROAQUAE: hyDROINfORMATykA I gOSPODARkA WODNA

euroaQuae 
hyDroinformatyKa  

i gosPoDarKa woDna

PROPONOWANE STUDIA:                                                         

• Szeroki wachlarz specjalizacji (systemy hydroinformatyczne, gospodarka wodna, wspomaganie decyzji),
• Możliwość odbycia stażu na drugim roku studiów magisterskich,
• Możliwość przeprowadzania badań na drugim roku studiów magisterskich, 
• Szerokie perspektywy mobilności studenckiej: program studiów należy zrealizować u przynajmniej trzech 

partnerów programu. 

Partnerzy:

Barcelone (ES), Cottbus (DE), Newcastle (UK)

Strona internetowa: www.master.euroaquae.eu

Polytechnique de nice sophia antipolis

Prof. Philippe Gourbesville
E-mail: philippe.gourbesville@unice.fr

Politechnika warszawska

Dr Marcin Kawka
E-mail: marcin.kawka@is.pw.edu.pl 

• Poziom wymagany przy rekrutacji: Licencjat (matura + 3 lata studiów) 
• Czas trwania studiów: 2 lata 
• Warunki przyjęć: po złożeniu wymaganych dokumentów
• Czesne: 2 250 EUR semestralnie (dla studentów z Unii Europejskiej)
• Uzyskany dyplom: podwójny dyplom

Rok utworzenia studiów: 2006

http://master.euroaquae.eu
mailto:philippe.gourbesville@unice.fr
mailto:marcin.kawka@is.pw.edu.pl
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uczelnia francuska uczelnia polska Kierunek studiów Karta kierunku 
(strona)

École Polytechnique uniwersytet warszawski MAGISTER MATEMATYKI, MECHANIKI  
LUB INFORMATYKI

8

uczelnia francuska uczelnia polska Kierunek studiów Karta kierunku 
(strona)

université d'orléans 
Uniwersytet jagielloński  

w Krakowie
STUDIA II-GO STOPNIA NA KIERUNKU 

CHEMIA
14

uczelnia francuska uczelnia polska Kierunek studiów Karta kierunku 
(strona)

université du maine le mans
Akademia im. jana Długosza 

w Częstochowie
MAGISTER NAUK ŚCISŁYCH, SPECJALNOŚĆ: 

NANOFIZYKA I NANOMATERIAŁY PNANO
9

université du maine le mans
Uniwersytet śląski 

w Katowicach
STUDIA II-GO STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA, 

SPECJALNOŚĆ: FIZYKA I NANOMATERIAŁY
10

Université de Strasbourg Politechnika Wrocławska MAGISTER FIZYKI 11

École des mines Paris tech Politechnika warszawska STUDIA II-GO STOPNIA W DZIEDZINIE FIZYKI 12

Université de Rennes 1
uniwersytet adama 

mickiewicza w Poznaniu
STUDIA II-GO STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA 13

uczelnia francuska uczelnia polska Kierunek studiów Karta kierunku 
(strona)

université d'orléans 
Uniwersytet jagielloński  

w Krakowie

SZKOŁA PRAWA FRANCUSKIEGO W KRAKOWIE: 
KURS WPROWADZAJĄCY DO PRAWA 

FRANCUSKIEGO / FRANCUSKIE MAGISTERIUM 
PRAWA

15

Université françois Rabelais 
de tours 

Uniwersytet łódzki
SZKOŁA PRAWA FRANCUSKIEGO 

W ŁODZI: DYPLOM UNIWERSYTECKI PRAWA 
FRANCUSKIEGO

16

université de Poitiers uniwersytet warszawski

SZKOŁA PRAWA FRANCUSKIEGO 
W WARSZAWIE: KURS WSTĘPNY DO PRAWA 

FRANCUSKIEGO / FRANCUSKIE MAGISTERIUM 
PRAWA: FRANCUSKIE I EUROPEJSKIE PRAWO 

BIZNESOWE 

17

université Paris-Dauphine Uniwersytet Wrocławski

SZKOŁA PRAWA FRANCUSKIEGO WE 
WROCŁAWIU: KURS WPROWADZAJĄCY DO 

PRAWA FRANCUSKIEGO / MASTER EN DROIT 
EUROPÉEN ET INTERNATIONAL DES AFFAIRES 
(DEIA)* (FRANCUSKIE MAGISTERIUM PRAWA)

18

Université Toulouse 1 Capitole Uniwersytet gdański
SZKOŁA PRAWA FRANCUSKIEGO: CERTYFIKAT 
WPROWADZENIA DO PRAWA FRANCUSKIEGO 

I EUROPEJSKIEGO
19

université aix marseille uniwersytet warszawski
STUDIA II-GO STOPNIA NA KIERUNKU

MIĘDZYNARODOWE PRAWO
I DZIAŁANIA HUMANITARNE (NOHA)

20

matematyKa

Chemia

fizyKa

NAUkI hUMANISTyCzNE I SPOłECzNE / PRAWO

Rozdział 1: lista podwójnych dyplomów francusko-polskich

uczelnia francuska uczelnia polska Kierunek studiów Karta kierunku 
(strona)

université Cergy Pontoise 
Szkoła główna handlowa 

w Warszawie (Sgh) / 
Uniwersytet Warszawski (UW)

STUDIA DOKTORANCKIE NA KIERUNKU 
NAUKI EKONOMICZNE LUB HUMANISTYCZNE, 

SPECJALIZACJA: NAUKI POLITYCZNE
21

Université de Strasbourg / Institut 
d’Études Politiques

Uniwersytet jagielloński  
w Krakowie

STUDIA II-GO STOPNIA NA KIERUNKU 
EUROPEISTYKA

22

université de bourgogne uniwersytet opolski
MASTER EUROPA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA 

(POTRÓJNY DYPLOM Z UNIWERSYTETEM 
W MOGUNCJI)

23

NAUkI hUMANISTyCzNE / NAUkI POlITyCzNE

uczelnia francuska uczelnia polska Kierunek studiów Karta kierunku 
(strona)

université de toulon

akademia wychowania 
fizycznego józefa 

Piłsudskiego w Warszawie 
(AWf)

STUDIA LICENCJACKIE NA KIERUNKU TURYSTYKA 
I REKREACJA

24

brest business school
uniwersytet ekonomiczny 

w Krakowie
STUDIA LICENCJACKIE NA KIERUNKU 

ZARZĄDZANIE
25

montpellier business school
uniwersytet ekonomiczny 

w Krakowie
BACHELOR OF INTERNATIONAL BUSINESS 

ADMINISTRATION
26

esC troyes
uniwersytet ekonomiczny 

w Krakowie
STUDIA LICENCJACKIE W DZIEDZINIE 

ZARZĄDZANIA
27

École de management de 
normandie

uniwersytet ekonomiczny 
w Krakowie

STUDIA LICENCJACKIE NA KIERUNKU 
ZARZĄDZANIE, LOGISTYKA, EKONOMIA, 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
28

esC troyes
Wyższa Szkoła bankowa 

w gdańsku
STUDIA LICENCJACKIE W DZIEDZINIE

ZARZĄDZANIA
29

groupe sup de Co la rochelle Politechnika łódzka-IfE
STUDIA LICENCJACKIE NA KIERUNKU 

ZARZĄDZANIE  
I INŻYNIERIA PRODUKCJI

30

Toulouse business School (TbS)
Szkoła główna handlowa 

w Warszawie (Sgh)
STUDIA II-GO STOPNIA NA KIERUNKU 

INTERNATIONAL BUSINESS
31

Toulouse business School (TbS)
Szkoła główna handlowa 

w Warszawie (Sgh)
STUDIA II-GO STOPNIA NA KIERUNKU 

ZARZĄDZANIE
32

université de lorraine
uniwersytet ekonomiczny w 

Poznaniu
STUDIA II-GO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA 

FINANSOWA RYNKU
33

esCP europe
uniwersytet ekonomiczny 

w Poznaniu
STUDIA II-GO STOPNIA NA KIERUNKU 

ZARZĄDZANIE
34

montpellier business school
uniwersytet ekonomiczny 

w Krakowie
STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU 

ZARZĄDZANIE
35

esC troyes
uniwersytet ekonomiczny 

w Krakowie
STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU 

ZARZĄDZANIE
36

brest business school
uniwersytet ekonomiczny 

w Krakowie
STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU 

ZARZĄDZANIE
37

esCP europe
uniwersytet ekonomiczny 

w Krakowie
STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU 

ZARZĄDZANIE
38

sKema business school
uniwersytet ekonomiczny 

w Krakowie
STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU 

ZARZĄDZANIE
39

École de management de 
normandie

uniwersytet ekonomiczny 
w Krakowie

STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU 
ZARZĄDZANIE, LOGISTYKA, EKONOMIA, 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
40

inseeC business school Politechnika łódzka-IfE
STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU 

ZARZĄDZANIE
41

groupe sup de Co la rochelle Politechnika łódzka-IfE
STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU 

ZARZĄDZANIE
42

Université jean Moulin lyon 3 Uniwersytet łódzki
POLSKO-FRANCUSKI PROGRAM STUDIÓW 
ZARZĄDZANIA TYPU MBA: ZARZĄDZANIE 

I ADMINISTRACJA PRZEDSIĘBIORSTW
43

université d’angers
Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w toruniu

STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU 
ZARZĄDZANIE, SPECJALNOŚĆ BUSINESS 

ADMINISTRATION
44

université d’angers
Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w toruniu

STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU 
ZARZĄDZANIE, SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE 

TURYSTYKĄ I SPORTEM
45

Université d’Angers / Università 
di macerata 

Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w toruniu

POLSKO-FRANCUSKO-WŁOSKIE
STUDIA MAGISTERSKIE

46

Université Paris 13
uniwersytet ekonomiczny 
we Wrocławiu / Akademia 
Medyczna we Wrocławiu

STUDIA II-GO STOPNIA NA KIERUNKU: 
ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI OPIEKI 

ZDROWOTNEJ I SPOŁECZNEJ
47

Kedge business school
akademia leona 

koźmińskiego w Warszawie
 BACHELOR IN MANAGEMENT 48

Kedge business school 
akademia leona

koźmińskiego w Warszawie
MASTER IN MANAGEMENT  49

École des Ponts business school Politechnika Wrocławska WROCŁAW PONTS MBA / EXECUTIVE MBA 50

Université de valenciennes et du 
hainaut-Cambrésis

Politechnika białostocka
STUDIA LICENCJACKIE NA KIERUNKU

ZARZĄDZANIE
51

NAUkI hUMANISTyCzNE / zARząDzANIE, MANAgEMENT
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uczelnia francuska uczelnia polska Kierunek studiów Karta kierunku 
(strona)

Université Paris Sorbonne 
(Paris 4)

uniwersytet warszawski
STUDIA II-GO STOPNIA: LINGWISTYKA, 

LITERATURA I CYWILIZACJA, SPECJALNOŚĆ 
EUROPA ŚRODKOWA

52

université de Poitiers uniwersytet warszawski
STUDIA II-GO STOPNIA NA KIERUNKU 

LITERATURA, LINGWISTYKA I FILOLOGIA (FLE)
53

inalCo uniwersytet warszawski
STUDIA II-GO STOPNIA: JĘZYKI I KULTURY AZJI, 

AFRYKI, ŚRODKOWEGO WSCHODU ORAZ 
INNYCH REGIONÓW ŚWIATA

54

Université Paris 8
katolicki Uniwersytet lubelski 

(kUl)

STUDIA II-GO STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA, 
SPECJALNOŚĆ: JĘZYKOZNAWSTWO, DYDAKTYKA 

JĘZYKÓW OBCYCH
55

Université Paris 13
uniwersytet Pedagogiczny  

w Krakowie

STUDIA II-GO STOPNIA: PRZETWARZANIE 
INFORMATYCZNE I LINGWISTYCZNE 

DOKUMENTÓW PISEMNYCH (MASTER PRO TILDE)
56

université d’artois
uniwersytet Pedagogiczny w 

Krakowie
STUDIA II-GO STOPNIA: JĘZYK FRANCUSKI 

STOSOWANY
57

Université grenoble Alpes
uniwersytet Pedagogiczny 

w Krakowie

STUDIA MAGISTERSKIE W ZAKRESIE LINGWISTYKI 
ROMAŃSKIEJ STOSOWANEJ ORAZ STUDIA 

MAGISTERSKIEJ W ZAKRESIE NAUK O JĘZYKU, 
SPECJALNOŚĆ: JĘZYKOZNAWSTWO

58

uczelnia francuska uczelnia polska Kierunek studiów Karta kierunku 
(strona)

université d’orléans
Uniwersytet jagielloński 

w Krakowie
STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU HISTORIA 59

Université de Strasbourg
uniwersytet adama 

mickiewicza w Poznaniu
STUDIA II-GO STOPNIA NA KIERUNKU HISTORIA 60

université lumière lyon 2 uniwersytet warszawski
STUDIA II-GO STOPNIA NA KIERUNKU HISTORIA  

I ARCHEOLOGIA ŚREDNIOWIECZNA (HISTARMED)
61

uczelnia francuska uczelnia polska Kierunek studiów Karta kierunku 
(strona)

École supérieure d’art des 
Pyrénées Pau-Tarbes

uniwersytet Pedagogiczny 
w Krakowie

STUDIA II-GO STOPNIA: PROJEKTOWANIE 
GRAFICZNE, MULTIMEDIA

62

uczelnia francuska uczelnia polska Kierunek studiów Karta kierunku 
(strona)

ensam arts et métiers Paris tech Politechnika łódzka-IfE
MAGISTER INŻYNIER NA KIERUNKU MECHANIKA 

I BUDOWA MASZYN LUB ZARZĄDZANIE 
I INŻYNIERIA PRODUKCJI

63

eCam lyon Politechnika łódźka- IfE
MAGISTER INŻYNIER NA KIERUNKU MECHANIKA  

I BUDOWA MASZYN LUB ZARZĄDZANIE I 
INŻYNIERIA PRODUKCJI

64

groupe des Écoles Centrales
akademia górniczo-hutnicza 

w krakowie (Agh)
DYPLOM MAGISTRA INŻYNIERA,

PROGRAM T.I.M.E.
65

enPC Paris tech-École nationale 
des Ponts et Chaussées

Politechnika Wrocławska DYPLOM MAGISTRA INŻYNIERA, PROGRAM T.I.M.E. 66

groupe des Écoles Centrales Politechnika Wrocławska DYPLOM MAGISTRA INŻYNIERA, PROGRAM T.I.M.E. 67

enPC Paris tech-École nationale 
des ponts et chaussées

Politechnika warszawska
MAGISTER INŻYNIER NA KIERUNKU 

BUDOWNICTWO
68

ensil-ensCi
akademia górniczo-hutnicza 

w krakowie (Agh)
MASTER IN MATERIALS ENGINEERING (AGH) / 

MASTER IN MATERIALS SCIENCE (ENSIL-ENSCI)
69

NAUkI hUMANISTyCzNE I SPOłECzNE / językI

NAUkI hUMANISTyCzNE I SPOłECzNE / hISTORIA

NAUkI hUMANISTyCzNE I SPOłECzNE / SzTUkA

NAUkI INżyNIERSkIE

uczelnia francuska uczelnia polska Kierunek studiów informacje

teleCom Paris teCh
akademia górniczo-hutnicza 

w krakowie (Agh)
NAUKI INŻYNIERSKIE www.dwz.agh.edu.pl/kontakt

imt atlantique Politechnika warszawska
MASTER MSE: MATERIALS SCIENCE & ENGINE-

ERING
fraczkie@emse.fr

École des hautes Études 
Commerciales, groupe heC

Szkoła główna handlowa 
(Sgh)/CEMS

MANAGEMENT INTERNATIONAL august@sgh.waw.pl

heC Politechnika warszawska
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION: 

EXECUTIVE MBA  
(2 LATA) / INTERNATIONAL MBA (1 ROK)

mba.rekrutacja@biznes.
edu.pl

esCP europe
akademia leona 

koźminskiego
MASTER IN EUROPEAN BUSINESS

danaduda@kozminski.edu.pl 
admission@kozminski.edu.pl

Université de lorraine /  
université européenne 
viadrina de francfort

uniwersytet ekonomiczny  
w Poznaniu

INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION 
(POTRÓJNY DYPLOM  

Z UNIWERSYTETEM EUROPEJSKIM VIADRINA 
WE FRANKFURCIE NAD ODRĄ)

swz@ue.poznan.pl

imt atlantique Politechnika gdańska NAUKI INŻYNIERSKIE
http://www.imt-atlantique.

fr/fr/opter-pour-un-double-
diplome

insa institut national des 
sciences appliquées de lyon 

Politechnika gdańska  NAUKI INŻYNIERSKIE
https://pg.edu.pl/internatio-

nal/umowy-i-partnerzy

uczelnia francuska uczelnia polska Kierunek studiów informacje

université technique de 
Compiègne

Politechnika łódzka-IfE NAUKI INŻYNIERSKIE
dorota.piotrowska@p.lodz.pl
mariola.jozefowicz@p.lodz.pl

institut d’Études Politiques 
de lille

Uniwersytet śląski 
w Katowicach

NAUKI SPOŁECZNE / 
STOSUNKI EUROPEJSKIE I 

ADMINISTRACJA

r.jankowska@yahoo.fr
patrick.mardellat@sciencespo-lille.eu

INNE PROgRAMy PODWójNyCh DyPlOMóW:

Programy w przygotowaniu 2018: 

imt atlantique Politechnika warszawska
MASTER OF SCIENCE IN SUSTAINABLE NUCLEAR 

ENGINEERING – APPLICATIONS & MANAGEMENT 
(SNEAM)

70

imt atlantique
akademia górniczo-hutnicza 

w krakowie (Agh)

MASTER OF SCIENCE IN SUSTAINABLE
NUCLEAR ENGINEERING –

APPLICATIONS & MANAGEMENT
(SNEAM)

 AND MASTER OF SCIENCE IN  ENERGY – AGH

71

université Paris saclay Politechnika Poznańska
STUDIA II-GO STOPNIA NA KIERUNKU 

AUTOMATYKA I ROBOTYKA
72

université de limoges Politechnika Wrocławska
MAGISTER INŻYNIER TECHNIK I MATERIAŁÓW 

CERAMICZNYCH
73

uczelnia francuska uczelnia polska Kierunek studiów Karta kierunku 
(strona)

imt atlantique Politechnika gdańska
STUDIA MAGISTERSKIE W ZAKRESIE INŻYNIERII: 

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
74

grenoble INP
akademia górniczo-hutnicza 

w krakowie (Agh)
MAGISTER INFORMATYKI, ELEKTRONIKI 

I TELEKOMUNIKACJI
75

École nationale supérieure des 
mines de saint-etienne

akademia górniczo-hutnicza 
w krakowie (Agh)

MAGISTER INŻYNIER INFORMATYKI, ELEKTRONIKI  
I TELEKOMUNIKACJI

76

Université de Nantes/
Polytech’nantes

Politechnika warszawska
STUDIA II-GO STOPNIA W DZIEDZINIE 

ELEKTRONIKI  
I TECHNIK INFORMACYJNYCH

77

TEChNOlOgIE INfORMACyjNO-kOMUNIkACyjNE
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uczelnia francuska uczelnia polska Kierunek studiów Karta kierunku 
(strona)

matematyKa

université nice sophia 
antipolis

Politechnika gdańska
MATHMODS, MATHEMATICAL MODELLING IN EN-
GINEERING : THEORY, NUMERICS, APPLICATIONS

79

Chemia

Université de lille 1
Uniwersytet jagielloński  

w Krakowie
ASC, MASTER OF SCIENCE, ADVANCED SPECTRO-

SCOPY IN CHEMISTRY
80

Université Paris-Sud 11
uniwersytet adama  

mickiewicza w Poznaniu
SERP-CHEM INTERNATIONAL MASTER IN SURFA-

CE, ELECTRO, RADIATION, PHOTO-CHEMISTRY 
81

biologia, nauKi meDyCzne

École normale supérieure 
de Cachan

Politechnika Wrocławska, 
Uniwersytet Wrocławski

MONABIPHOT MOLECULAR NANO-AND BIO-
PHOTONICS FOR TELECOMMUNICATIONS AND 

BIOTECHNOLogies
82

NAUkI hUMANISTyCzNE I SPOłECzNE

université Paris ouest uniwersytet warszawski
ADVANCES MASTER IN ADVANCED DEVELOP-

MENT IN SOCIAL WORK
83

université Charles de gaulle 
lille 3

Uniwersytet Wrocławski
MITRA MEDIACJE MIĘDZYKULTUROWE : TOŻSA-

MOŚĆ, MOBILNOŚĆ, KONFLIKTY
84

NAUkI hUMANISTyCzNE I SPOłECzNE / PRAWO

Université de Strasbourg Uniwersytet jagiellonski EUROCULTURE EUROPE IN THE WIDER WORLD 85

université Paul Cézanne 
aix-marseille iii

Szkoła główna handlowa  
w Warszawie (Sgh) 

EMLE, EUROPEAN MASTER IN LAW AND ECONO-
MICS

86

NAUkI hUMANISTyCzNE I SPOłECzNE / zARząDzANIE, MANAgEMENT

École des hautes Études en 
Santé Publique / Université 

Rennes 1

Uniwersytet jagiellonski 
Collegium medicum

EUROPUBHEALTH EUROPEAN PUBLIC HEALTH 
MASTER

87

NAUkI hUMANISTyCzNE I SPOłECzNE / fIlOlOgIE

université de lorraine
Uniwersytet śląski 

w Katowicach
EMLEX EUROPEAN MASTER IN LEXICOGRAPHY 88

université de Perpignan 
/ Université de Provence 

aix-marseille i

Uniwersytet jagielloński  
w Krakowie

INTERZONES, CULTURAL STUDIES IN LITERARY 
INTERZONES

89

université de Perpignan
uniwersytet adama  

mickiewicza w Poznaniu
CROSSWAYS, CULTURAL NARRATIVES MASTER 90

NAUkI INżyNIERSkIE

ecole Centrale de nantes Politechnika warszawska
EMARO+ EUROPEAN MASTER IN ADVANCED 

ROBOTICS
91

ecole Centrale de nantes
zachodniopomorski  

uniwersytet technologiczny
EMSHIP EUROPEAN EDUCATION IN ADVANCED 

SHIP DESIGN
92

Université de Picardie / 
Université Paul Sabatier 

Toulouse III / Université de 
Provence aix-marseille i

Politechnika warszawska
MESC, MATERIALS FOR ENERGY STORAGE AND 

CONVERSION
93

Polytechnique de nice sophia 
antipolis

Politechnika warszawska
EUROAQUAE

HYDROINFORMATYKA I GOSPODARKA
WODNA

94

Polsko-francuski udział w programach Erasmus-Mundus w podziale na kierunki Rozdział 2: Podział na kierunki i poziom studiów

1. Podział na poziom studiów, wszystkie dziedziny

3. Podział na kierunki i poziom studiów

2. Podział na dziedziny studiów, wszystkie poziomy

lICENCjACkIE
zarządzanie, Management 11,55%

1,28%

6,41%

7,69%

29,51%

19,23%

8,97%

1,28%

2,56%

3,84%

5,12%

* Poziom studiów:
licencjackie, magisterskie, Doktoranckie

1,28%

1,28%

zarządzanie, Management

matematyka

fizyka

Chemia

Prawo

nauki polityczne

sztuka

języki

historia

nauki inzynierskie

nauki polityczne

technologie informacyjno-Komunikacyjne

magistersKie

DoKtoranCKie

1,28%

19,23% 

8,97%
41,06%

6,41%

7,69%

5,12% 1,28%

3,84%

1,28%

3,84%

1,28%

licencjackie 11,55%

Matematyka 1,28%  
fizyka 6,41%
Chemia 1,28%
Prawo 7,69%
Nauki Polityczne 3,84%
zarządzanie, Management 41,06%
języki  8,97%
historia 3,84%
Sztuka  1,28%
Nauki inżynierskie 19,23%  
Technologie Informacyjno-komunikacyjne 5,12%  

Magisterskie 87,17%

Doktoranckie 1,28%

11,55%

87,17%
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Część 3: 
INfORMACjE 
DoDatKowe

ROzDzIAł 1: PREzENTACjA fRANCUSkICh I POlSkICh PRzEPISóW 

DOTyCząCyCh WyDAWANIA PODWójNEgO DyPlOMU W RAMACh 

WSPółPRACy MIęDzyNARODOWEj 

Programy podwójnego dyplomu realizowane w ramach partnerstwa przez placówki francuskie i 

polskie są formą współpracy, która wymaga zaangażowania nauczycieli akademickich i pracowników 

administracyjnych. Pomimo praktycznych i finansowych ograniczeń typowych dla takiej współpracy, 

cieszą się one uznaniem placówek szkolnictwa wyższego. Ustawodawstwo francuskie stworzyło 

szczegółowe ramy prawne dla szkół pragnących podejmować współpracę międzynarodową, podczas 

gdy w Polsce, gdzie nie istnieje krajowe ustawodawstwo w tej dziedzinie, opis programów podwójnego 

dyplomu umieszcza się zazwyczaj w regulaminach wewnętrznych uczelni.

1. DyPlOMy fRANCUSkICh UCzElNI WyDAWANE W RAMACh WSPółPRACy 

MIęDzyNARODOWEj  

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zachęca do wydawania wspólnego dyplomu i popiera je. 

Zgodnie z okólnikiem nr 2006-202 z 8 grudnia 2006 r. w przypadku trudności z wydaniem wspólnego 

dyplomu, szkoły wyższe wydają podwójny dyplom. 

Przyjęta w niniejszym katalogu definicja podwójnego dyplomu została wyraźnie sformułowana 

w okólniku z 11 maja 2011 r.:  „Podwójny dyplom oznacza równoczesne wydanie przez każde  

z państw dyplomu krajowego we właściwej mu postaci. Student może uzyskać tyle dyplomów, ilu jest 

partnerów uczestniczących w ukończonych przez niego studiach, prowadzonych w ramach współpracy 

międzynarodowej.”

Powyższa definicja obejmuje również dyplomy wydawane w ramach programów Erasmus Mundus. 

Informator zawiera listę oraz szczegółowe karty informacyjne dotyczące studiów magisterskich  

i doktoranckich Erasmus Mundus, rozwiniętych przez uczelnie francuskie i polskie. 

Do dyplomów wydawanych w ramach współpracy międzynarodowej stosują się postanowienia dekretu 

nr 2005-450 z 11 maja 2005 r. Zgodnie z artykułem 4., placówki partnerskie mogą wydać wspólnie jeden 

dyplom lub każda z nich może w tym samym czasie wydać własny dyplom. Współpracę międzynarodową 

reguluje porozumienie zawarte między placówkami szkolnictwa wyższego. W celu uzupełnienia 

treści okólnika z 8 grudnia 2006 r., okólnik z 11 maja 2011 r. dokładnie określa zasady przygotowania  

i wydawania dyplomów w ramach współpracy międzynarodowej (wzory dyplomów podano w załączniku). 

Podstawy prawne:

•	 Kodeks szkolnictwa. V. Artykuły L 123 i następne. Zgodnie z brzmieniem artykułu L123-3 

współpraca międzynarodowa jest misją publiczną szkolnictwa wyższego. 

•	 Dekret nr 2005-450 z 11 maja 2005 r. o wydawaniu dyplomów w ramach współpracy 

międzynarodowej.

Art. 1. W celu umacniania europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego i badań naukowych oraz rozwoju 

współpracy międzynarodowej, dyplomy wymienione w artykułach 2 i 4 dekretu nr 2002-481 z 8 kwietnia 

2002 r., o którym mowa powyżej, mogą być wydawane w ramach współpracy międzynarodowej, na 

warunkach określonych w niniejszym dekrecie.  

Art. 2. Współpraca międzynarodowa jest organizowana na podstawie umowy zawieranej przez jedną 
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lub kilka placówek francuskiego szkolnictwa wyższego z jedną lub kilkoma zagranicznymi placówkami 

szkolnictwa wyższego. Uczelnie francuskie muszą posiadać państwowe uprawnienia do wydawania 

dyplomu będącego przedmiotem współpracy międzynarodowej. Jeżeli wydanie takiego dyplomu odbywa 

się na podstawie uprawnienia przyznanego wspólnie kilku uczelniom francuskim, umowa o współpracy 

powinna być podpisana z każdą z zainteresowanych uczelni. Uczelnia lub uczelnie zagraniczne muszą 

być uprawnione do wydawania - na tym samym poziomie i w tym samym zakresie studiów - dyplomu 

uznawanego przez właściwe organy krajowe. 

Art. 3. Umowa, o której mowa w artykule 2, określa w szczególności zasady nauczania, powoływania 

zespołów wykładowców, kontrolowania stanu wiedzy i umiejętności oraz zasady certyfikacji, 

w poszanowaniu wymogów jakościowych narzucanych przez francuską procedurę związaną z 

uprawnieniami do wydawania danego dyplomu.  

Umowa ta ustala zasady naboru na studia oraz opisuje warunki, na jakich organizuje się następujące po 

sobie okresy studiów w zainteresowanych krajach. Podaje zasady powoływania komisji egzaminacyjnej, 

przyznawania punktacji europejskiej, pomocy naukowych, wsparcia pedagogicznego i językowego dla 

studentów.    

Umowę zawiera się na maksymalny okres odpowiadający okresowi, na jaki opiewa uprawnienie, o którym 

mowa w ustępie drugim artykułu 2. 

Art.  4 . W ramach współpracy międzynarodowej uczelnie partnerskie mogą:

- wydawać wspólnie jeden dyplom lub 

- wydawać równocześnie własne dyplomy. 

Wydany dyplom jest uznawany we Francji z mocy prawa. Dyplom winien być uznany także w kraju lub  

w krajach partnerskich. Umowa wymieniona w artykule 2 podaje zasady uznawania dyplomów.

Art.  5. Uczelnie francuskie posiadające uprawnienia wymienione w artykule 2 mogą prowadzić współpracę 

międzynarodową opisaną w niniejszym dekrecie bez dodatkowego pozwolenia państwowego. 

Podjęcie współpracy wymaga złożenia oświadczenia odpowiednim ministrom oraz właściwej instancji 

oceniającej dyplomy będące przedmiotem współpracy międzynarodowej. 

Art. 6. W ramach prowadzonej na poziomie krajowym okresowej oceny podjętej współpracy 

międzynarodowej powstaje raport przekazywany odpowiednim ministrom oraz właściwej instancji 

oceniającej. Raport opisuje przedmiot zawartych porozumień, zrealizowane dostosowania w zakresie 

nauczania i uzyskane wyniki. Instancja oceniająca wypowiada się na temat raportu i korzyści z 

kontynuacji współpracy oraz wydaje zalecenia. Jej opinia jest brana pod uwagę przy podejmowaniu 

decyzji akredytacyjnej odnośnie kontynuacji współpracy międzynarodowej.  

Art. 7. Odrębne rozporządzenia mogą określać warunki, na jakich niniejszy dekret stosuje się do 

niektórych dyplomów specjalistycznych.  

Art. 8. Postanowienia niniejszego dekretu stosują się do współpracy międzynarodowej podjętej z 

instytucją utworzoną w ramach międzynarodowej umowy podpisanej przez Francję, pełniącą misję w 

obszarze szkolnictwa wyższego. 

Art. 9. Wyniki wykonania postanowień niniejszego dekretu przedstawia się Krajowej Radzie Szkolnictwa 

Wyższego i Badań Naukowych.

(Dziennik Urzędowy z 12 maja 2005 r.) 

•	 Dekret nr 2002-482 z 8 kwietnia 2002 r. dotyczący zastosowania do francuskiego systemu 

szkolnictwa wyższego zasad budowy europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego.

•	 Dekret nr 2005-450 z 11 maja 2005 r. dotyczący wydawania dyplomów w ramach współpracy 

międzynarodowej.

•	 Okólnik nr 2006-202 z dnia 8 grudnia 2006 r. Zasady przygotowania i wydawania dyplomów 

w ramach procedury „LMD”.

•	 Okólnik nr 2011- 0009 z dnia 11 maja 2011 r. Zasady przygotowania i wydawania dyplomów 

w ramach współpracy międzynarodowej. Ogłoszony w monitorze BO nr 23 z dnia 9 czerwca 

2011 r.

2. DyPlOMy POlSkICh UCzElNI WyDAWANE W RAMACh WSPółPRACy 

MIęDzyNARODOWEj 

Ustawa z 18 marca 2011 r. o modernizacji polskich uczelni nie zawiera żadnych postanowień dotyczących 

procedury podwójnego dyplomu. Wymieniona w ustawie i mająca zastosowanie do uczelni zasada 

swobodnego zarządzania programami i kierunkami umożliwia jednak uzyskanie podwójnego dyplomu  

w ramach współpracy międzynarodowej. 

Senaty polskich uczelni przyjęły regulaminy wewnętrzne mające na celu sprecyzowanie zasad 

opracowania i wdrażania programów studiów zakończonych podwójnym dyplomem wydawanym  

w ramach współpracy międzynarodowej. 

PRzyDATNE kONTAkTy W POlSCE:

Ambasada Francji w Polsce: www.ambafrance-pl.org  (rubryka Współpraca uniwersytecka)

Instytut Francuski w Polsce: www.institutfrancais.pl  

Agencja Campus France Polska: www.polska.campusfrance.org 

Ministerstwo Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: www.nauka.gov.pl 

Ministerstwo Kultury: www.mkidn.gov.pl 

Konferencja Rektorów: www.krasp.org.pl 

Polska Akademia Nauk: www.pan.pl   

Główny Urząd Statystyczny: www.stat.gov.pl  

Komisja akredytacyjna przy Ministerstwie Edukacji Narodowej: www.pka.edu.pl   

Uznawania dyplomów i wymiana międzynarodowa (MENiS): www.buwiwm.edu.pl 

http://www.ambafrance-pl.org
http://www.institutfrancais.pl
http://www.polska.campusfrance.org
http://www.men.gov.pl
http://www.nauka.gov.pl
http://www.mkidn.gov.pl
http://www.krasp.org.pl
http://www.pan.pl
http://www.pka.edu.pl
http://www.buwiwm.edu.pl
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FRANCE ALUMNI 
POLOGNE

CzyM jEST fRANCE AlUMNI POlOgNE? 

france Alumni Pologne jest częścią międzynarodowej sieci france Alumni, utworzonej przez 
francuskie Ministerstwo Spraw zagranicznych. Od 26 września 2016 roku france Alumni Pologne 
zastępuje utworzoną przez Ambasadę francji w Polsce w 2010 roku sieć społecznościową  
i zawodową Club france en Pologne, która zrzesza: 

•	 absolwentów francuskich uczelni,
•	 stypendystów rządu francuskiego,
•	 absolwentów Liceum Francuskiego w Warszawie, 
•	 studentów i absolwentów programów podwójnych dyplomów francusko-polskich. 

Sieć otwarta jest również dla studentów i absolwentów studiów francuskojęzycznych oraz dla osób 
frankofońskich i frankofilskich mieszkających w Polsce. 

W chwili obecnej klub liczy ponad 2100 członków. 
zapis do france Alumni Pologne jest bezpłatny.  

nasze Cele

France Alumni Pologne powstał aby:

•	 prowadzić sieć absolwentów francuskich uczelni, 

•	 wzmacniać więzi pomiędzy środowiskami frankofońskimi i frankofilskimi w Polsce, 
a społecznością polską we francji,

•	 wspierać polskich studentów i absolwentów francuskich studiów w rozwijaniu 
kontaktów osobistych i zawodowych, szukaniu zatrudnienia i budowaniu kariery 
zawodowej, 

•	 promować język i kulturę francuską w Polsce, jako klucz do rozwoju osobistego 
i zawodowego, 

•	 wspierać indywidualne i instytucjonalne inicjatywy i przedsięwzięcia wpisujące się 
w ramy polsko-francuskiej współpracy, 

•	 stworzyć ramy, w których będzie mogła swobodnie się rozwijać wymiana doświadczeń 
i kompetencji między członkami Club France en Pologne. 

ROzDzIAł 2: 
Klub absolwentów franCusKiCh 
UCzElNI WyżSzyCh 
franCe alumni Pologne

NASzE USłUgI

France Alumni Pologne proponuje członkom sieci wiele bezpłatnych usług:

•	 publikacja ofert staży i pracy na portalu internetowym sieci, 

•	 zaproszenia na spotkania sieci organizowane w Polsce, 

•	 ogłoszenia o francusko-polskich aktualnościach kulturalnych, politycznych, 
naukowych oraz uniwersyteckich,

•	 biuletyn dwumiesięczny „Connexion france-Pologne” opublikowany z APGEF 
(Stowarzyszenie polskich absolwentów Grandes Écoles), a w nim informacje o polsko-
francuskich wydarzeniach organizowanych zarówno we Francji jak w Polsce,

•	 dostęp do bazy z opcją wyszukiwania kontaktów ułatwiającą wymianę doświadczeń  
i kompetencji, 

•	 dostęp do grup tematycznych sieci France Alumni Pologne.

NIE CzEkAjCIE I DOłąCzCIE DO NAS!

franCe alumni Pologne
 

réseau des alumni de l’enseignement supérieur français en Pologne 
Klub absolwentów francuskich uczelni

Kontakt: pologne@francealumni.fr

Nasza strona internetowa:
www.polska.francealumni.fr

 

Dołącz do nas na facebooku oraz linkedIn.

FRANCE ALUMNI 
POLOGNE

https://www.linkedin.com/in/club-france-pologne-23067174?trk=hp-identity-name
https://www.facebook.com/Club-France-Pologne-329654553783698/
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Współpraca między uczelniami należy obecnie do najbardziej dynamicznych dziedzin partnerstwa francusko-
polskiego. Na francuskich uczelniach uczy się prawie 2 000 polskich studentów. Francja jest trzecim spośród 
najczęściej wybieranych przez studentów z Polski krajów na świecie.

Niniejszy katalog, zawierający 70 szczegółowych kart z opisem programów studiów zakończonych podwójnym 
dyplomem, przeznaczony jest dla licealistów, studentów, pracowników akademickich i wszystkich partnerów 
francusko-polskiej współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i nauki.

Publikacja ta jest narzędziem podkreślającym wysiłki w zakresie internacjonalizacji francuskich i polskich 
uczelni wyższych, a także stanowi dowód dynamicznie rozwijającej się współpracy francusko-polskiej. 
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