
Biuletyn Biura Karier WSG 

Studia za granicą 
 

Pamiętaj - pracę dostają nie Ci, którzy najwięcej wiedzą o tej pracy, lecz Ci, 

którzy najwięcej wiedzą o tym, jak dostaje się pracę. 
(Dick Larthop) 

 

WSG - Programy 
 
WSG umoŜliwia studentom podjęcie równoległych 
studiów lub ich kontynuację na uczelniach zagranicznych 

w wybranym zakresie i systemie (od studiowania 
pojedyńczych przedmiotów do pełnych studiów licencjackich 
bądź magisterskich). Na mocy umów międzyuczelnianych nasi 
studenci mogą na specjalnych zasadach podejmować naukę 
na nastepujących uczelniach: 
 
WyŜsza Szkoła Techniki i Gospodarki w Heilbronn - 
kierunki informatyczno-techniczne 
WyŜsza Szkoła Nauk Stosowanych w Stralsund - kierunki 
turystyczno-ekonomiczne 
Uniwersytet w Tuluzie - kierunki turystyczno-ekonomiczne 
 
Studia na zagranicznych uczelniach ułatwiają w znacznym 
stopniu nowy, wprowadzany przez WSG System Punktowy 
ECTS (European Credit Transfer System), stosowany przez 
większość liczących się uczelni europejskich. 

 
WSG ponadto uczestniczy w  proponowanych przez Unię 
Europejską programach edukacyjnych takich, jak: "Sokrates" i 
"Leonardo", które umoŜliwiają studentom wyjazdy do 
partnerskich uczelni w krajach europejskich w celu 
zrealizowania przez nich uzgodnionego programu studiów 
trwającego od 3 miesięcy do 1 roku akademickiego. Wszystkie 
informacje na ten temat programu Sokrates moŜesz znaleźć 
na stronie http://www.socrates.org.pl oraz na Twojej uczelni w 
biurach Centrum Współpracy z Zagranicą. 
 
Zapoznaj się z ofertą stypendialną na rok akademicki 
2007/2008 opracowaną przez Biuro Uznawalności 
Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej we współpracy z 
Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Intergracji 
Europejskiej MNiSzW. 

Oferta zawiera informacje o moŜliwości wyjazdów w roku ak. 
2007/2008 na studia częściowe, staŜe i misje naukowe, studia 
doktoranckie, staŜe habilitacyjne oraz kursy językowe. 

Kandydatów na stypendia zagraniczne (z wyjątkiem DAAD) 
zgłaszają pisemnie uczelnie lub inne powołane do tego 
jednostki (np. Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Zdrowia, 
PAN), które samodzielnie ustalają terminy przyjmowania 
wniosków od swoich kandydatów.  

W przypadku, gdy termin złoŜenia jest inny niŜ powyŜej, 
zaznaczone jest to przy kraju, którego to dotyczy. 

Zgłoszenie powinno zawierać: 

� kwestionariusz kandydata na wyjazd za granicę;  
� Ŝyciorys naukowy - dotyczy tylko pracowników 

naukowych;  
� wykaz osiągnięć naukowych z ostatnich 3 lat;  
� potwierdzoną znajomość języka oficjalnego danego 

kraju lub uŜywanych powszechnie w tym kraju 
języków światowych;  

� informację o średniej ocen i opinię dziekana wydziału  

 
 

� potwierdzenie gotowości przyjęcia kandydata przez 
zagraniczny ośrodek naukowy;  

� wypełniony i podpisany załącznik do pisma BWM  
� plan badawczy pobytu. 

 
Więcej informacji na temat krajów, które złoŜyły ofertę 
stypendialną oraz szczegółów dotyczących formalnej strony 
wyjazdu dowiesz się na stronach Biura Uznawalności 
Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. 
http://www.buwiwm.edu.pl  
 
Programy wymiany studenckiej i stypendia to nie jedyny 

sposób na studia za granicą 
 
 Wielu z nas zastanawia się co naleŜy zrobić, by móc 
studiować za granicą na samodzielnie wybranej uczelni. 
Jakie naleŜy załatwić formalności? Przede wszystkim naleŜy 
 
- wypełnić i wysłać aplikację, którą moŜemy znaleźć na 
stronie internetowej uczelni, w której chcielibyśmy studiować. 
Najczęściej cała operacja będzie wiązała się z uiszczeniem 
opłaty aplikacyjnej lub wpisowego.  
 
- będziemy równieŜ musieli określić, w jakim trybie chcemy 
podjąć studia zaraz po maturze, na pierwszym roku, czy 
planujemy podjęcie studiów na roku drugim lub trzecim. W 
wielu krajach wymagany jest wniosek o wstępne przyjęcie na 
studia w Ambasadzie danego kraju. Wniosek ten wraz z 
certyfikatem językowym zostaje przesłany do wskazanej 
przez nas uczelni, po czym odpowiedź z tejŜe uczelni 
przychodzi bezpośrednio na nasz adres.  
 
- Konieczne jest równieŜ przetłumaczenie świadectwa 
maturalnego przez tłumacza przysięgłego oraz bardzo często  
 
- zaświadczenie o stanie konta-  uczelnie zachodnie chcą 
mieć pewność, Ŝe stać Ciebie na studia, które są bardzo 
kosztowne, oczywiście jak na polskie warunki.  
 
Szkoły wyŜsze nie zawsze, choć prawie zawsze wymagają 
takŜe certyfikatów potwierdzających naszą znajomość języka 
(kaŜdy z krajów ma swoje preferowane certyfikaty) , w którym 
odbywają się wykłady. Jest to podstawowa sprawa, jeŜeli w 
ogóle zaczynamy myśleć o studiach poza krajem. (o tym w 
dalszej części) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Biuro Karier WyŜszej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy,   biurokarier@byd.pl,   www.biurokarier.wsg.byd.pl 

WaŜne !!! 
 

Unia Europejska nie wprowadziła Ŝadnych wspólnych dla 
wszystkich państw członkowskich regulacji dotyczących 
edukacji. Oznacza to, Ŝe kaŜde państwo członkowskie UE 
samodzielnie decyduje o własnym systemie kształcenia. To 
konstytucja i ustawy krajowe wskazują jak zorganizowany jest 
system edukacji w danym państwie. Zasada uznania dotyczy 
wszystkich dyplomów i świadectw uzyskanych na uczelniach 
legalnie działających w jednym z państw członkowskich UE. 
Jeśli prawo danego państwa członkowskiego UE gwarantuje 
moŜliwość działania szkół niepaństwowych zrównując jej status 
ze statusem uczelni państwowych, to dyplomy obydwu typów 
uczelni są równowaŜne (takŜe w świetle zasady uznawania 
dyplomów w UE). 
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ZAPLANUJ SWOJĄ KARIERĘ – SPROSTAJ ŚWIATOWYM 

WYMAGANIOM! 
 

USA - wymagania 
 

Od obcokrajowców, chcących studiować w USA, wymaga się 
przede wszystkim biegłego operowania językiem angielskim 
oraz posiadania pewnego zasobu wiedzy, niezbędnego do 
podjęcia nauki w szkole wyŜszej. Wstęp na amerykańskie 
uczelnie z pewnością ułatwiają następujące certyfikaty:  
 

· TOEFL- Test of English as a Foreign Language- jest to 

egzamin amerykańsko- kanadyjski, który został stworzony i jest 
nadzorowany przez Educational Testing Sernice (ETS). 
Egzaminy TOEFL opracowywane są w dwóch wersjach- 
tradycyjnej "papierowej" wersji oraz elektronicznej, w której 
zdajemy egzamin za pośrednictwem Internetu. W Polsce 
dostępna jest jednak tylko wersja papierowa- za taka wersję 
moŜna otrzymać maksymalnie 667 punktów, przy czym 
większość uczelni wymaga wyniku 550 punktów. Egzamin ten 
jest waŜny przez dwa lata. Więcej informacji moŜna uzyskać na 
stronie internetowej www.toefl.org    
 

· SAT I- Scholastic Aptitude Test I- jest to egzamin z 

matematyki i angielskiego, sprawdzający zdolność logicznego 
myślenia i zaawansowanie słownictwa.  
 

· SAT II- Scholastic Aptitude Test II- Zdaje się go z róŜnych 

przedmiotów do wyboru: literatura anglojęzyczna, historia, 
matematyka, biologia, chemia, fizyka i języki obce. 
 

· GRE i GMAT- egzamin GRE zdają wszyscy ci, którzy pragną 

uczęszczać na studia magisterskie lub doktoranckie w USA, 
oprócz osób chcących studiować na studiach biznesowych, 
medycznych i prawniczych, natomiast GMAT zdają osoby na 
studia biznesowe. Więcej informacji: www.gre.org oraz 
www.gmat.org 

 

Wielka Brytania - wymagania 
 

KaŜdy, kto chce studiować w Anglii, musi mieć odpowiedni 
certyfikat językowy. Typowo angielskie certyfikaty językowe to:  

 

·CAE - Certificate in Advanced English: jest to egzamin na 

poziomie zaawansowanym. Składa się on z pięciu części: 
czytanie ze zrozumieniem, pisanie, mówienie, rozumienie 
tekstu ze słuchu oraz test gramatyczno - leksykalny. Egzamin 
ten jest przeprowadzany dwa razy w roku w biurach British 
Council. Więcej informacji: www.britishcouncil.pl   

 

·CPE - Certificate of Proficiency in English: jest to egzamin 

poświadczający perfekcyjną znajomość języka angielskiego. 
Składa się on równieŜ z pięciu części, podobnych jak w CAE. 
RównieŜ przeprowadza się go dwa razy w roku w ośrodkach 
British Council. Kursy przygotowawcze do egzaminów CAE i 
CPE przeprowadza wiele szkół językowych.  
 

 Często wymagany jest egzamin językowy 
International English Language Testing System (IELTS) - na 
studia licencjackie ocena co najmniej 6,0, na magisterskie - od 
6,5.  
 

 Bardzo często uczelnie brytyjskie honorują takŜe inne 
egzaminy językowe, takie jak TOEFL oraz IELTS, o których 
pisaliśmy juŜ w wymaganiach dotyczących wyjazdów do USA. 
JeŜeli jednak nie posiadasz stosownego certyfikatu - nie ma 
powodu do paniki, istnieje bowiem moŜliwość odbycia kursu 
językowego juŜ w Anglii bezpośrednio przed rozpoczęciem 
studiów lub nawet w trakcie studiowania.  

 

 Egzaminów wstępnych w zasadzie nie ma, jednak 
niektóre uczelnie organizują konkursy świadectw, rozmowy 
kwalifikacyjne lub wymagają zaangaŜowania w sprawy społeczne. 
KaŜda uczelnia ma inne wymogi dotyczące rekrutacji, naleŜy się 
więc kontaktować bezpośrednio z wybraną uczelnią, by uzyskać 
szczegółowe informacje. Pod uwagę brane są oceny z 
przedmiotów kierunkowych, tzn. istotnych z punktu widzenia 
wybieranego przez nas kierunku studiów. Na przykład, na 
kierunkach związanych z biznesem brane są pod uwagę oceny z 
matematyki. JeŜeli okaŜe się, Ŝe kandydat na studia nie ma 
wymaganych przez uczelnię kwalifikacji, moŜe zdecydować się na 
kurs przygotowawczy, który trwa zazwyczaj rok.  

 

 Przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii naleŜy załatwić 
szereg formalności. Przede wszystkim naleŜy: 

  

- skontaktować się z wybraną uczelnią,  

- wypełnić formularze i spełnić wszystkie wymogi rekrutacyjne (np. 
wysokie oceny z odpowiednich przedmiotów). 

 

  Podanie o przyjęcie na studia naleŜy złoŜyć jak 
najwcześniej. Daje to największe szanse na dostanie się na studia. 
Następnie szkoła wystawia nam potwierdzenie o przyjęciu na 
studia (będzie nam to bardzo potrzebne podczas wjazdu do 
Wielkiej Brytanii). Formalności moŜna teŜ załatwić za 
pośrednictwem organizacji UCAS. Jest to organizacja, która 
zajmuje się rekrutacją na studia. Formularz UACS moŜna otrzymać 
bądź w biurze British Council, bądź ściągnąć ze strony internetowej 
www.ucas.com. NaleŜy równieŜ posiadać dowód, Ŝe mamy 

odpowiednie środki finansowe, aby opłacić studia. 

 

Stypendia  

 
 Zagraniczne uczelnie rzadko przyznają stypendia lub w 
całości opłacają swoim studentom studia. Stypendiów uczelnianych 
jest niewiele, moŜna je dostać za doskonałe wyniki w nauce, 
szczególne osiągnięcia w sporcie lub sztuce. Stypendia są takŜe 
przyznawane przez ministerstwo edukacji i nauki. 

 

 Dyplom  uzyskany na jakiejś prestiŜowej zagranicznej 
uczelni daje znakomite perspektywy I z pewnością jest wielkim 
atutem przed rozmową z przyszłym pracodawcą. Studia za granicą 
z roku na rok stają się dla polskich studentów coraz bardziej 
dostępne. Podjęcie nauki w dalszym jednak ciągu wymaga 
załatwienia wielu formalności, ale naprawdę warto! 

 

 Studentów pragnących dowiedzieć się więcej na temat 
studiów za granicą oraz zapoznać się z konkretnymi ofertami  

zapraszamy na stronę http://serwisy.gazeta.pl/edukacja/ oraz 
do naszego Biura Karier 

 

 

 

WyŜsza Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy  
Biuro Karier 
ul. Garbary 3 G,  

85-229 Bydgoszcz 
tel. (0 52) 567 00 62,  

fax. (0 52) 348-23-18 
e-mail: biurokarier@byd.pl 
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