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Drodzy Czytelnicy,

Z przyjemnością pragnę zaprezentować pierwsze wydanie informatora zawierającego program studiów 
wyższych organizowanych w polskich uczelniach we współpracy z placówkami francuskimi. 
Informator przedstawia pełną ofertę podwójnych dyplomów francusko-polskich, a karty opisowe opra-
cowane wspólnie z partnerskimi uczelniami dostarczają praktycznych informacji na temat warunków 
naboru na studia, czesnego, osób do kontaktów, korzyści z podwójnego dyplomu itd.
Prezentujemy ponad 60 programów nauczania, które pomogą studentom zrealizować swoje plany na 
przyszłość. 
Ambasada Francji w Polsce udostępnia Państwu nowatorskie narzędzie służące promocji i wykorzysta-
niu wielodyscyplinarnej oferty studiów na wysokim poziomie, które odzwierciedla wysiłek partnerskich 
uczelni na rzecz umiędzynarodowienia studiów.  

Szczerze zachęcam do zapoznania się z informatorem zawierającym ofertę podwójnych dyplomów 
francusko-polskich. 

 
                                                                                             

Ambasador Francji w Polsce

François Barry Delongchamps



SPIS TREŚCI 

Wprowadzenie pana François Barry’ego Delongchamps, Ambasadora Francji w Polsce
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Drodzy Czytelnicy,

Z przyjemnością oddajemy w ręce czytelników pierwszy Informator podwójnych dyplomów francusko-pol-
skich. Niniejszy katalog powstał w wyniku ankiety przeprowadzonej przez Ambasadę Francji w Polsce i Cam-
pusFrance w blisko stu francuskich i polskich uczelniach.

Informator zawierający ponad 60 szczegółowych kart z opisem programu studiów kończących się podwój-
nym dyplomem skierowany jest głównie do studentów. Ma ich informować i pomagać w wyborze studiów 
we Francji i w Polsce. Współpraca akademicka jest obecnie jedną z najbardziej prężnych dziedzin współpracy 
francusko-polskiej. Na francuskich uczelniach uczy się ponad 3 200 polskich studentów. Francja jest trzecim 
spośród krajów najczęściej wybieranych przez studentów z Polski.

Podpisano ponad 150 dwustronnych porozumień ramowych, a także 655 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 dotyczą kierunków 
tak różnych, jak energetyka, informatyka, europeistyka, prawo, zarządzanie, management, nauki polityczne 
oraz studia językowe.

Od trzech lat w ramach ambitnej reformy szkolnictwa wyższego zainicjowanej przez panią Barbarę Kudrycką, 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, polski pejzaż akademicki ulega przeobrażeniom. Proces modernizacji 
szkół wyższych, zapisany w ustawie z 18 marca 2011 r., dotyczy wszystkich aspektów szkolnictwa wyższego i 
nauki w Polsce.

Najnowsze przedsięwzięcia mające na celu poprawę skuteczności polskiego systemu szkolnictwa wyższego 
weszły w życie na początku roku akademickiego 2011/2012. Zmiany będą miały wpływ na instrumenty współ-
pracy akademickiej między Francją a Polską. Umiędzynarodowienie studiów na wszystkich poziomach i we 
wszystkich dziedzinach oraz mobilność akademicka poparta systemem zachęt stwarzają warunki prowadzące 
do pogłębiania współpracy akademickiej i naukowej.

W 2011 roku współpraca między szkołami wyższymi była szczególnie intensywna. Odbyła się zakrojona na 
szeroką skalę wymiana między polskimi i francuskimi uniwersytetami, jak też prestiżowymi szkołami wyższy-
mi. We Francji i w Polsce zorganizowano wiele znaczących wydarzeń mających ułatwiać kontakty instytucjo-
nalne oraz wymianę naukową (konferencja w Instytucie Polskim w Paryżu, pawilon francusko-niemiecki w 
Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie).

Okrągły stół poświęcony podwójnym dyplomom francusko-polskim figurował w programie sympozjum „Stu-
dia w Polsce”, które odbyło się 25 listopada 2011 roku w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Wydarzenie to zostało 
zaplanowane w ramach udziału Polski w Europejskich Targach Edukacyjnych (Parc des expositions, Porte de 
Versailles 24–26 listopada 2011 r.), do którego doszło po raz pierwszy.

Wizyta delegacji honorowej złożonej z przewodniczących Konferencji polskich uczelni w dniu 24 listopada 
2011 roku w Paryżu również wpisuje się w nowy, dynamiczny etap francusko-polskiej współpracy.

Z okazji ukazania się pierwszej edycji składamy gorące podziękowania francuskim i polskim uczelniom, bez 
pomocy których nie doszłoby do realizacji projektu.

Redakcja
Warszawa, styczeń 2012 r.
 
                                                                                             



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

FIZyKA (DS2)

Nanophysics and 
Mesoscopic Materials – Modellinig 

and Applications (NMMMA): 
polsko-francuskie 

magisterium z fizyki

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: polski i angielski

Nanophysics and Mesoscopic Materials – Modellinig and Applications (NMMMA)

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich)
¢ Czas trwania studiów: 4 semestry
¢ Rekrutacja: przyjęcie na podstawie podania (decyduje średnia studiów I stopnia, znajomość angielskiego 
            na poziomie dobrym i dyplom ukończenia studiów licencjackich kierunku; fizyka lub fizyka techniczna) 
¢ Czesne: studia bezpłatne dla studentów z państw UE; koszty pobytu w uczelni partnerskiej pokrywa uczelnia 
            macierzysta, częściowo z projektów unijnych (programy Erasmus, Kapitał ludzki).
¢ Uzyskane dyplomy:
 •	Dyplom magistra fizyki wydany przez  Uniwersytet śląski w Katowicach(specjalność: Nanofizyka, 
                         Materiały mezoskopowe, modelowanie i zastosowanie), lub Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie
 •	Master de Sciences et Techniques mention Physique Appliquée et modélisation spécialité 
                         « Physique et Nanomatériaux» - dyplom Uniwersytetu w le Mans

Kontakt :

Uniwersytet Śląski
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Prof. dr hab. Alicja Ratuszna 
tel. (48) 32 359 1501
alicja.ratuszna@us.edu.pl

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 
Prof. Małgorzata Makowska - Janusik
m.makowska@ajd.czest.pl

Uniwersytet w Le Mans 

Prof. Abdel hadi Kassiba
kassiba@univ-lemans.fr

Korzyści ze studiów:

Obecny dynamiczny rozwój technologii opartych na materiałach o wymiarach nano- i mezoskopowych jest 
wyzwaniem dla takich nauk jak inżynieria materiałowa, elektronika, bioinżynieria, chemia fizyka. Absolwent tej 
unikalnej specjalności na kierunku fizyka, uzyskuje wszechstronne wykształcenie dotyczące procesów fizycznych 
zachodzących w nano- czy mezoskopowych obiektach, zdobywa profesjonalną wiedzę z zakresu fizyki ciała stałego, 
nowoczesnych materiałów posiadających zastosowania przemysłowe, mikroelektroniki, modelowania zjawisk 
zachodzących w nano-materiałach jak również ich otrzymywania. W procesie dydaktycznym uczestniczy kadra 
trzech wyższych uczelni, która posiada udokumentowane osiągnięcia w tej stosunkowo nowej dziedzinie fizyki. Tak 
wykształceni absolwenci są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy. Znajdują zatrudnienia w nowoczesnych 
firmach technologicznych w Polsce i w Europie.

Rok utworzenia studiów:  2007
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FIZyKA (DS2)

Podwójny dyplom 
- Magister fizyki

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: angielski 

Rok utworzenia studiów: 2009

Podwójny dyplom - Magister fizyki 

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: po 3. roku studiów 
¢ Czas trwania studiów: 4 semestry (studia odbywają się częściowo w Polsce i we Francji)
¢ Rekrutacja: złożenie aplikacji, znajomość języka obcego i zakwalifikowanie kandydata w procesie rekrutacji
¢ Czesne: opłata wpisowa na uczelni macierzystej
¢ Uzyskane dyplomy:
 •	Magister fizyki Politechniki Wrocławskiej 
 •	Master de physique de l’Université de Strasbourg

Kontakt:

Politechnika Wrocławska

prof. leszek Bryja
leszek.bryja@pwr.wroc.pl 

Université de Strasbourg

Isabelle Boudoux 
isabelle.boudoux@unistra.fr 

Korzyści ze studiów:

Kształcenie na najwyższym poziomie akademickim, oparte na zatwierdzonych programach kształcenia dla studiów 
magisterskich, prowadzących do uzyskania tytułu magistra fizyki na Politechnice Wrocławskiej i tytułu magistra 
nauk na kierunku fizyka na Uniwersytecie w Strasburgu. Możliwość uzyskania dwóch dyplomów zwiększa szanse 
zatrudnienia na europejskim rynku pracy.
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ChEMIA (DS4)

Polsko-francuskie 
magisterium 

w zakresie chemii 

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: angielski

Studia II stopnia w zakresie chemii

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: 1. rok studiów magisterskich 
¢ Czas trwania studiów: 4 semestry 
¢ Rekrutacja: rozmowa kwalifikacyjna, egzamin E-ChemTest w języku angielskim
¢ Czesne: studia bezpłatne
¢ Uzyskany dyplom:
 •	Magister na kierunku Chemia, dyplom wydany przez Uniwersytet Jagielloński
	 •	Master mention Chimie spécialité Conception, Synthèse, Analyse de Molécules d’Intérêt Biologique, 
                         dyplom wydany przez Université d’Orléans

Kontakt: 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Chemii

Dr Małgorzata Brindell
malgorzata.brindell@uj.edu.pl

Université d’Orléans 
Instytut Chemii Organicznej i Analitycznej (ICOA)

Prof. Olivier Martin
olivier.martin@univ-orleans.fr

Korzyści ze studiów:

Program ten pozwala studentom na podjęcie studiów: Chemia, specjalność CoSAMIB na Uniwersytecie w Orleanie i 
studiów magisterskich w zakresie chemii, specjalność chemia biologiczna na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krako-
wie.

Umożliwia to studentom zdobycie umiejętności i wiedzy w dziedzinie chemii biologicznej, chemii organicznej i 
chemii analitycznej.

Francuscy studenci mają możliwość odbycia sześciomiesięcznego stażu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Polscy studenci mają okazję do odbycia sześciomiesięcznego stażu na Uniwersytecie w Orleanie.

Rok utworzenia studiów: 2004
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BIOlOgIA, NAUKI MEDyCZNE (DS5)

Rok utworzenia studiów: 2006

Polsko-francuskie 
studia magisterskie 

z biotechnologii 

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: angielski 

Studia II stopnia w zakresie biotechnologii

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: 1. rok studiów magisterskich 
¢ Czas trwania studiów: 4 semestry 
¢ Rekrutacja: podanie
¢ Czesne: studia bezpłatne
¢ Uzyskany dyplom:
	 •	Magister Biotechnologii / Magister Biofizyki, dyplom wydany przez Uniwersytet Jagielloński
	 •	Master en biotechnologie, dyplom wydany przez Université d’Orléans

Kontakt: 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Prodziekan ds. nauki i współpracy 
międzynarodowej
prof. dr hab. Jerzy Dobrucki
jerzy.dobrucki@uj.edu.pl

Université d’Orléans 
«Cell recognition»
NTTV Department
Centre de Biophysique Moléculaire
UPR CNRS 4301

Prof. Claudine Kieda
claudine.kieda@cnrs-orleans.fr

Korzyści ze studiów:

Współpraca między Uniwersytetem Jagiellońskim a Uniwersytetem w Orleanie prowadzona jest zarówno w formie 
wymiany studentów, jak i współpracy naukowej między różnymi laboratoriami. Kontakty z innymi ośrodkami 
naukowymi oraz wymiana studentów stanowi stały element działalności naukowej i dydaktycznej uniwersytetów na 
całym świecie - rozszerza to wachlarz zagadnień, z którymi zapoznają się studenci, pomaga to studentom poznać i 
zrozumieć sposób pracy i organizacji w innej uczelni, w innym kraju, i w ten sposób poszerza ich horyzonty. Współ-
praca naukowa zazwyczaj nawiązywna jest między laboratoriami, których wiedza, wyposażenie i zainteresowania 
uzupełniają się. Pozwala to na wykonywanie interdyscyplinarnych badań i zastosowanie  wielu metod badawczych.
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BIOlOgIA, NAUKI MEDyCZNE (DS5) NAUKI hUMANISTyCZNE 
I SPOłECZNE (DS6-7)

prawo

Szkoła Prawa 
Francuskiego w Krakowie

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: francuski 

1) Kurs wprowadzający do prawa francuskiego

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: licencjat
¢ Czas trwania studiów: 2 semestry
¢ Rekrutacja: na podstawie podania
¢ Czesne:  100 zł 
¢ Uzyskany dyplom:
 •	Dyplom ukończenia SPF wydawany wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji UJ 
                         i Wydział Prawa Ekonomii i Zarządzania Université d`Orléans

2) Master en droit privé(francuskie magisterium prawa)

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: 4 rok studiów prawniczych
¢ Czas trwania studiów: 2 semestry
¢ Rekrutacja: na podstawie podania
¢ Czesne: 1000 zł + 230 euro
¢ Uzyskany dyplom:
 •	Master Droit privé, spécialité droit économique, option « droit des affaires français et international » 
                         wydany przez Université d`Orléans

Kontakt: 
Uniwersytet Jagielloński 
Wydział Prawa i Administracji
Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych 
Szkoła Prawa Francuskiego 

Prof. Krzysztof Wojtyczek
okspo@uj.edu.pl

                        

Université d`Orléans
Faculté de droit, d’économie et gestion

Prof. Jacques leroy
jacques.leroy@univ-orleans.fr

Korzyści ze studiów:

•	Trzymiesięczne staże we Francji i Polsce (możliwość uzyskania stypendium rządu francuskiego).
•	Szerokie perspektywy zawodowe.
•	Możliwość pracy w międzynarodowych kancelariach i w instytucjach europejskich.
•	Podwójna kultura, dwujęzyczność.

Strona internetowa programu: www.law.uj.edu.pl/spf

Rok utworzenia: 2000



12

Szkoła Prawa 
Francuskiego w Łodzi

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: francuski 

1) Kurs wprowadzający do prawa francuskiego 

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: licencjat
¢ Czas trwania studiów: 2 semestry 
¢ Rekrutacja: na podstawie podania
¢ Czesne:  2500 zł + 349 euro
¢ Uzyskane dyplomy:
	 •	Dyplom Prawa Francuskiego - dyplom ukończenia studiów podyplomowych I stopnia Uniwersytetu łódzkiego 
	 •	Dyplom Uniwersytetu w Tours (D.U., czyli „Diplôme Universitaire”)

2) Francuskie Magisterium Prawa - Prawnik Europejski 

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: co najmniej 4 rok prawa polskich studiów 
            oraz Dyplom Prawa Francuskiego lub inny równorzędny francuskiemu Master 1
¢ Czas trwania studiów: 2 semestry
¢ Rekrutacja: podanie oraz rozmowa kwalifikacyjna
¢ Czesne: 4000 zł + 249,57 euro
¢ Uzyskane dyplomy:
	 •	Master Professionnel Droit « Juriste européen » (francuski państwowy dyplom magisterski 
                         ukończenia studiów prawniczych), wydany przez Université de Tours
	 •	świadectwo ukończenia studiów podyplomowych II stopnia w Uł

Kontakt: 
Uniwersytet Łódzki
Wydział Prawa i Administracji
Szkoła Prawa Francuskiego 

Kierownik Szkoły Prawa Francuskiego w UŁ: 
Prof. zw. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka
mpszafnicka@wpia.uni.lodz.pl
Sekretariat:
Beata Szczepanik-Bujas
bszczepanik@wpia.uni.lodz.pl 
Tel.: +48 501 031 636

Université de Tours

Patrick Baleynaud 
(program D.U. de droit français)
patrick_baleynaud@yahoo.fr

Prof. Abdelkhaleq Berramdane 
(program Master Droit)
berramdane@univ-tours.fr

Korzyści ze studiów: 

Celem studiów jest zapewnienie pogłębionego wykształcenia prawniczego we wszystkich gałęziach prawa UE, 
uzupełnionego kompetencjami językowymi.

Obowiązkowy, trzymiesięczny staż w środowisku zawodowym w Polsce lub we Francji pozwala wykorzystać 
w praktyce umiejętności zdobyte w trakcie studiów i lepiej zrealizować plany zawodowe (stypendia).

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

Rok utworzenia: 2003

NAUKI hUMANISTyCZNE 
I SPOłECZNE (DS6-7)
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NAUKI hUMANISTyCZNE 
I SPOłECZNE (DS6-7)

prawo

Szkoła Prawa 
Francuskiego w Warszawie

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: francuski 

1) Kurs wstępu do prawa francuskiego i europejskiego 

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: co najmniej 2 rok studiów na Wydziale Prawa UW 
            lub 2 lata studiów wyższych (lub odpowiednie doświadczenie zawodowe)
¢ Czas trwania studiów: 2 semestry 
¢ Rekrutacja: na podstawie podania i rozmowy kwalifikacyjnej
¢ Czesne:  1100 zł + 240 euro
¢ Uzyskany dyplom:
 •	Certyfikat wstępu do prawa francuskiego i europejskiego wydany przez Université de Poitiers

2) Francuskie Magisterium Prawa, kierunek : prawo biznesowe, specjalizacja: 
     Francuskie i Europejskie Prawo Biznesowe

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: co najmniej 4 rok studiów na WPiA UW lub 
            5 lat studiów wyższych (lub odpowiednie doświadczenie zawodowe)
¢ Czas trwania studiów: 2 lata
¢ Rekrutacja: podanie oraz rozmowa kwalifikacyjna
¢ Czesne: 1150 zł + 620 euro / rok
¢ Uzyskany dyplom:
 •	Master professionnel de Droit des Affaires, spécialité Droit français et européen des affaires 
                         (francuski państwowy dyplom magisterski ukończenia studiów prawniczych), wydany przez Université de Poitiers
	 •	Dyplom ten może zostać połączony ze studiami magisterskimi na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

Kontakt: 
Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji
Centrum Prawa Francuskiego i Europejskiego 
 
Philipe Chauvin 
cpf@wpia.uw.edu.pl
chauvin@wpia.uw.edu.pl 

Université de Poitiers

Maud Trambouze
maud.trambouze@univ-poitiers.fr

Korzyści ze studiów: 

•	Studia te ułatwiają integrację zawodową w bankach, firmach ubezpieczeniowych, międzynarodowych kancela-
riach 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: www2.wpia.uw.edu.pl/431,Informacje_ogolne.html

Rok utworzenia: 1995
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Szkoła Prawa Francuskiego 
we Wrocławiu

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: francuski (kurs wprowadzający do prawa francuskiego), francuski/angielski (Master) 

Kurs wprowadzający do prawa francuskiego 
¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone 2 lata studiów
¢ Czas trwania studiów: 2 semestry 
¢ Rekrutacja: na podstawie podania (życiorys i list motywacyjny)
¢ Czesne:  1700 zł
¢ Uzyskane dyplomy:
	 •	Certyfikat ukończenia Szkoły Prawa Francuskiego, wydany przez Uniwersytet Wrocławski 
                         oraz Université Paris-Dauphine 

Master en droit européen et international des affaires (DEIA)*
(francuskie magisterium prawa)
¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone 4 lata studiów prawniczych lub ekonomicznych (ewentualnie innych) 
¢ Czas trwania studiów: 2 semestry
¢ Rekrutacja: podanie na francuskim formularzu, praca pisemna 
¢ Czesne: 6500 zł (możliwość obniżenia przy większej liczbie studentów)
¢ Uzyskane dyplomy:
	 •	Master professionnel « Droit européen et international des Affaires » wydany przez Université Paris-Dauphine 
* możliwość odbycia drugiego semestru studiów na Université Paris-Dauphine 

Kontakt: 

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Prawa i Administracji
Katedra Prawa Międzynarodowego 
i Europejskiego

Dr Agnieszka Frąckowiak-Adamska 
afrada@prawo.uni.wroc.pl

Université Paris-Dauphine

Dr hélène Tissandier, Maître de
conférences.
helene.tissandier@dauphine.fr

Prof. Jean David Dreyfus
Jean-David.Dreyfus@dauphine.fr

Korzyści ze studiów:

•	zdobycie zaawansowanej wiedzy z prawa gospodarczego europejskiego i międzynarodowego potwierdzone 
francuskim dyplomem państwowym prestiżowego uniwersytetu (o statusie „grand établissement”),
•	kontakt ze specjalistami – kadra składa się z wykładowców z Université Paris-Dauphine i Uniwersytetu Wro-
cławskiego oraz innych uniwersytetów (m.in. Saint louis University) referendarzy z Trybunału Sprawiedliwości i 
praktyków,
•	kontakt ze studentami francuskimi (w 2011/2012 we Wrocławiu studiują 4 osoby z Francji), 
•	trzymiesięczny staż zawodowy,
•	możliwość odbycia drugiego semestru studiów w Paryżu.

Strona internetowa programu: http://droit.prawo.uni.wroc.pl/

Rok utworzenia: 2007

NAUKI hUMANISTyCZNE 
I SPOłECZNE (DS6-7)
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prawo

Master / LLM
In Globalisation, Corporate 

Responsability and Law 

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: angielski

Master w zakresie prawa (francuskie magisterium prawa) / LLM 

¢ Poziom rekrutacji studentów: 4. rok studiów prawniczych
¢ Czas trwania studiów: 1 rok
¢ Rekrutacja: przeprowadzana przez Universiteit Antwerpen
¢ Czesne:  6 000 euro
¢ Uzyskane dyplomy:
 •	llM
	 •	Master 2 (francuskie magisterium prawa)

Kontakt: 

Uniwersytet Jagielloński 
Wydział Prawa i Administracji 

Prof. Jerzy Pisulinski
Jerzy.pisulinski@uj.edu.pl

Université Toulouse 1 Capitole

Prof. laure Clement-Wilz
laure.clement-wilz@univ-tlse1.fr

Korzyści ze studiów:

Celem studiów jest analiza roli korporacji w kontekście globalizacji gospodarczej, z prawnego punktu widzenia.

Program jest tak skonstruowany, aby zainteresować zarówno studentów, którzy chcą rozpocząć karierę w admini-
stracji publicznej, jak i w sektorze prywatnym.

Studia stanowią również metodologiczne i merytoryczne wsparcie w rozwoju projektu badawczego, dlatego mogą 
być też przygotowaniem do podjęcia studiów doktoranckich. Jest to wyjątkowa okazja do podjęcia pracy naukowej 
w jednej z czterech uczelni partnerskich.

Pozostali partnerzy programu: Universiteit Antwerpen, University of Glasgow

Rok utworzenia: 2012



Rok utworzenia studiów: 1993
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Międzynarodowa 
Szkoła Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Śląskiego w 

Katowicach

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: francuski  i polski, niektóre przedmioty fakultatywne wykładane są w języku angielskim

Studia II stopnia w zakresie politologii

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: studia II stopnia (magisterskie) 
¢ Czas trwania studiów: 2 lata 
¢ Rekrutacja: egzamin wstępny – rozmowa kwalifikacyjna, dobra znajomość francuskiego
¢ Czesne: studia bezpłatne
¢ Uzyskany dyplom:
 •	Dyplom magistra Uniwersytetu śląskiego w zakresie politologii.

Kontakt: 

Uniwersytet Śląski

Dyrektor
prof. zw. dr hab. Jacek Wódz
Sekretariat
Marzena gibas
msnp@us.edu.pl
tel. / fax: +48 32 259 67 37

Université Bordeaux 4
IEP Bordeaux

Jean Petaux
j.petaux@sciencespobordeaux.fr

Korzyści ze studiów:

Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych to pierwszy międzynarodowy ośrodek w Europie środkowo-Wschodniej 
szkolący przyszłe kadry państwowe i pracowników firm zagranicznych. Strona francuska wsparła projekt kształcenia 
studentów w Katowicach wedle modelu pedagogicznego stosowanego w Instytutach Nauk Politycznych we Francji. 

Studia w MSNP są studiami II stopnia (magisterskimi uzupełniającymi), stacjonarnymi i są bezpłatne. Niewielka ilość 
studentów zapewnia bezpośredni kontakt z wykładowcami, co stanowi o specyfice Szkoły. 

Zajęcia z zakresu m.in. kultury ogólnej, prawa, historii, ekonomii, socjologii i stosunków międzynarodowych umożli-
wiają studentom zdobycie rozległej i wielodyscyplinarnej, a jednocześnie precyzyjnej wiedzy.

Po drugim semestrze studenci MSNP mają obowiązek odbycia dwutygodniowego stażu. Staże mogą odbywać się w 
wybranych urzędach państwowych, firmach prywatnych lub organizacjach pozarządowych.

MSNP umożliwia również odbycie staży zagranicznych w instytucjach unijnych, organach państwowych i pozarzą-
dowych, jak i w firmach prywatnych.

Strona internetowa programu: www.msnp.us.edu.pl



nauki polityczne

Niestacjonarne 
Polsko-Francuskie 
Europejskie Studia 

Doktoranckie
PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: polski

Rok utworzenia: 2003

Niestacjonarne Polsko-Francuskie Europejskie Studia Doktoranckie

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone studia magisterskie 
¢ Czas trwania studiów:  VI semestrów
¢ Rekrutacja: decyzja komisji rekrutacyjnej na podstawie złożonych dokumentów
¢ Czesne: 6300 zł za rok akademicki
¢ Uzyskany dyplom:
 •	Dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych (w przypadku obrony w Sgh), 
                            lub dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych (w przypadku obrony na UW)

Kontakt:                                                    
Szkoła Główna Handlowa

Magdalena Wyszomirska
sekretarz studiów
magdalena.wyszomirska@sgh.waw.pl
tel. + 48 22 564-91-04
kom. 517-112-049

Université de Cergy-Pontoise

www.n.u-cergy.fr

Korzyści ze studiów:

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Sgh we współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersy-
tetu Warszawskiego oraz Uniwersytetem Cergy-Pontoise w Paryżu prowadzi Polsko-Francuskie Europejskie Studia 
Doktoranckie. Słuchacze mają możliwość uzyskania stopnia doktora nauk ekonomicznych lub nauk humanistycz-
nych z politologii (w zależności od wyboru promotora, który może być z Sgh lub Wydziału Dziennikarstwa i Nauk 
Politycznych UW). Wybór promotora określa miejsce obrony rozprawy doktorskiej. Ponadto, słuchacze znający bie-
gle język francuski mogą również ubiegać się o nadanie stopnia doktora Uniwersytetu Cergy-Pontoise na zasadach 
określonych przez ten Uniwersytet.
Studia adresowane są do osób legitymujących się wykształceniem wyższym magisterskim, zainteresowanych 
uzyskaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych lub nauk humanistycznych z politologii. Kierunek ukończonych 
studiów nie ma znaczenia priorytetowego, konieczne są natomiast zainteresowania kandydata problematyką 
międzynarodową. Od słuchaczy nie wymaga się znajomości języka francuskiego, ale osoby znające biegle ten język 
będą miały możliwość napisania rozprawy doktorskiej po francusku i uzyskania dodatkowo stopnia doktora Uniwer-
sytetu Cergy-Pontoise.

Niestacjonarne Polsko-Francuskie Europejskie Studia Doktoranckie stanowią unikalną ofertę na polskim rynku stu-
diów na tym poziomie. Powstały w wyniku współpracy trzech renomowanych uczelni, oferują interesujący program 
i spotkania ze znanymi wykładowcami.

Strona internetowa :  http://www.sgh.waw.pl/ksztalcenie/doktoranckie/KES_niestacjonarne/03/
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Studia magisterskie 
w zakresie europeistyki

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: francuski, angielski i polski (wyłącznie dla kursów opcjonalnych w IE UJ).

Studia magisterskie w zakresie europeistyki

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: dyplom licencjacki 
¢ Czas trwania studiów: 4 semestry 
	 •	rok studiów w Instytucie Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński (kursy po angielsku); 
	 •	rok studiów w l’Institut d’Etudes Politiques, Université de Strasbourg (kursy po francusku).
¢ Rekrutacja: I etap: egzamin testowy na studia uzupełniające magisterskie (SUM) 
            w Instytucie Europeistyki UJ; II etap: rozmowa kwalifikacyjna (po francusku i angielsku).
¢ Czesne: bez opłat 
¢ Uzyskane dyplomy:
 •	Magister na kierunku europeistyka Uniwersytetu Jagiellońskiego
	 •	Master Politiques européennes w ramach dziedziny Sciences politiques et sociales Uniwersytetu w Strasburgu 

Kontakt:

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Europeistyki

dr Krzysztof Kowalski
kowalski@ces.uj.edu.pl 

                        

Université de Strasbourg 
Institut d’Etudes Politiques

dr Dorota Dakowska 
dorota.dakowska@unistra.fr 

Korzyści ze studiów:

Połączenie wieloaspektowej wiedzy europeistycznej z kompetencjami językowymi oraz zdobytym doświadczeniem 
(w szczególności możliwością odbycia stażu) daje absolwentom silną pozycję na europejskim rynku pracy. Program 
kształci bowiem 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 coraz częściej poszukują ekspertów 
ds. programów europejskich. 
Ponadto, poprzez możliwość uczestniczenia w seminariach metodologicznych i magisterskich, program przygoto-
wuje studentów do pracy i kariery zawodowej w europejskiej przestrzeni badawczej i naukowej.

Strona internetowa programu: 
•	 http://www.europeistyka.uj.edu.pl/main.php?id=209
•	 www-iep.u-strasbg.fr/fichiers/formations/JAG11_SITE.pdf

Rok utworzenia: 2010
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Bachelor in Management 
- Licencjat

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: francuski, angielski

Bachelor in Management - Licencjat 

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: w trakcie 2 roku studiów licencjackich
¢ Czas trwania studiów: 2 semestry (studia odbywają się we Francji, w Polsce student pozostaje 
            studentem UEK i zalicza różnice programowe i pracę licencjacką)
¢ Rekrutacja: styczeń/luty: złożenie dokumentacji, marzec: rozmowa kwalifikacyjna
¢ Czesne: program bezpłatny za granicą
¢ Uzyskane dyplomy:
	 •	licencjat UEK
                     •	Bachelor in Administration des Entreprises

ESC Bretagne Brest

gilles gueguen 
International Director Ecole 
gilles.gueguen@esc-bretagne-brest.com

Rok utworzenia studiów: 2010

Korzyści ze studiów:

zarządzanie, ManageMent

Kontakt: 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Sylwia Rutkowska 
z-ca kierownika Biura Programów
Zagranicznych 
sylwia.rutkowska@uek.krakow.pl

Student, który wybiera program podwójnych dyplomów, decyduje się na co najmniej rok studiów w uczelni partner-
skiej z dodatkową opcją odbycia kilkumiesięcznej praktyki zawodowej za granicą. Istnieje możliwość dofinansowa-
nia z programu Erasmus na roczny wyjazd w ramach podwójnych dyplomów.

W czasie pobytu na tej niezwykłej wymianie, wymagającej bardzo dużego nakładu pracy i motywacji, studenci mają 
okazję zderzyć się z bardzo praktycznym podejściem do nauczania w uczelniach europejskich. Mogą zapoznać się z 
pomysłowymi badaniami naukowymi, europejskim modelem zarządzania oraz ze światem biznesu, który ma bardzo 
silny związek z instytucjami szkolnictwa wyższego i wreszcie z edukacją, w której wartości ludzkie, zróżnicowanie 
wielokulturowego środowiska, praca zespołowa, zaangażowanie społeczne oraz zasady fair play tworzą ramy dla 
wartości zarządzania. 

Wymierną korzyścią z uczestnictwa w programie jest dyplom drugiej europejskiej uczelni. Pozostałe argumenty 
przemawiające na korzyść tej opcji to podniesienie kompetencji językowych oraz otwarcie wielu nowych możliwo-
ści. Zwiększają się szanse podjęcia ciekawej pracy w Polsce i za granicą. 

Strona internetowa programu: nowa.uek.krakow.pl

NAUKI hUMANISTyCZNE 
I SPOłECZNE (DS6-7)

Studia magisterskie w zakresie europeistyki

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: dyplom licencjacki 
¢ Czas trwania studiów: 4 semestry 
	 •	rok studiów w Instytucie Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński (kursy po angielsku); 
	 •	rok studiów w l’Institut d’Etudes Politiques, Université de Strasbourg (kursy po francusku).
¢ Rekrutacja: I etap: egzamin testowy na studia uzupełniające magisterskie (SUM) 
            w Instytucie Europeistyki UJ; II etap: rozmowa kwalifikacyjna (po francusku i angielsku).
¢ Czesne: bez opłat 
¢ Uzyskane dyplomy:
 •	Magister na kierunku europeistyka Uniwersytetu Jagiellońskiego
	 •	Master Politiques européennes w ramach dziedziny Sciences politiques et sociales Uniwersytetu w Strasburgu 
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Bachelor of Business 
Administration 

- Licencjat

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: francuski, angielski

Rok utworzenia studiów: 2003

Bachelor of Business Administration - licencjat

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: w trakcie 2 roku studiów licencjackich
¢ Czas trwania studiów: 2 semestry (studia odbywają się we Francji, w Polsce student pozostaje 
            studentem UEK i zalicza różnice programowe i pracę licencjacką)
¢ Rekrutacja: styczeń/luty: złożenie dokumentacji, marzec: rozmowa kwalifikacyjna
¢ Czesne: program bezpłatny za granicą
¢ Uzyskane dyplomy:
 •	licencjat
 •	Bachelor of Business Administration

Kontakt: 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Sylwia Rutkowska 
z-ca kierownika Biura 
Programów Zagranicznych 
sylwia.rutkowska@uek.krakow.pl

Sup de Co Montpellier

Virginie Inglebert
v.inglebert@supco-montpellier.fr

Korzyści ze studiów:

Student, który wybiera program podwójnych dyplomów, decyduje się na co najmniej rok studiów w uczelni partner-
skiej z dodatkową opcją odbycia kilkumiesięcznej praktyki zawodowej za granicą. Istnieje możliwość dofinansowa-
nia z programu Erasmus na roczny wyjazd w ramach podwójnych dyplomów.

W czasie pobytu na tej niezwykłej wymianie, wymagającej bardzo dużego nakładu pracy i motywacji, studenci mają 
okazję zderzyć się z bardzo praktycznym podejściem do nauczania w uczelniach europejskich. Mogą zapoznać się z 
pomysłowymi badaniami naukowymi, europejskim modelem zarządzania oraz ze światem biznesu, który ma bardzo 
silny związek z instytucjami szkolnictwa wyższego i wreszcie z edukacją, w której wartości ludzkie, zróżnicowanie 
wielokulturowego środowiska, praca zespołowa, zaangażowanie społeczne oraz zasady fair play tworzą ramy dla 
wartości zarządzania. 

Wymierną korzyścią z uczestnictwa w programie jest dyplom drugiej europejskiej uczelni. Pozostałe argumenty 
przemawiające na korzyść tej opcji to podniesienie kompetencji językowych oraz otwarcie wielu nowych możliwo-
ści. Zwiększają się szanse podjęcia ciekawej pracy w Polsce i za granicą. 

Strona internetowa programu: nowa.uek.krakow.pl
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Licencjat

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: francuski, angielski

Rok utworzenia studiów: 2009

Licencjat

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: w trakcie 2 roku studiów licencjackich
¢ Czas trwania studiów: 2 semestry (studia odbywają się we Francji, w Polsce student pozostaje 
            studentem UEK i zalicza różnice programowe i pracę licencjacką)
¢ Rekrutacja: styczeń/luty: złożenie dokumentacji, marzec: rozmowa kwalifikacyjna
¢ Czesne: program bezpłatny za granicą
¢ Uzyskane dyplomy:
 •	licencjat
 •	Bachelor in International Management

Kontakt: 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Sylwia Rutkowska 
z-ca kierownika Biura Programów 
Zagranicznych 
sylwia.rutkowska@uek.krakow.pl

Groupe ESC Troyes

Joel Pleutret
joel.pleutret@groupe-esc-troyes.com

Korzyści ze studiów:

Student, który wybiera program podwójnych dyplomów, decyduje się na co najmniej rok studiów w uczelni partner-
skiej z dodatkową opcją odbycia kilkumiesięcznej praktyki zawodowej za granicą. Istnieje możliwość dofinansowa-
nia z programu Erasmus na roczny wyjazd w ramach podwójnych dyplomów.

W czasie pobytu na tej niezwykłej wymianie, wymagającej bardzo dużego nakładu pracy i motywacji, studenci mają 
okazję zderzyć się z bardzo praktycznym podejściem do nauczania w uczelniach europejskich. Mogą zapoznać się z 
pomysłowymi badaniami naukowymi, europejskim modelem zarządzania oraz ze światem biznesu, który ma bardzo 
silny związek z instytucjami szkolnictwa wyższego i wreszcie z edukacją, w której wartości ludzkie, zróżnicowanie 
wielokulturowego środowiska, praca zespołowa, zaangażowanie społeczne oraz zasady fair play tworzą ramy dla 
wartości zarządzania. 

Wymierną korzyścią z uczestnictwa w programie jest dyplom drugiej europejskiej uczelni. Pozostałe argumenty 
przemawiające na korzyść tej opcji to podniesienie kompetencji językowych oraz otwarcie wielu nowych możliwo-
ści. Zwiększają się szanse podjęcia ciekawej pracy w Polsce i za granicą. 

Strona internetowa programu: nowa.uek.krakow.pl

NAUKI hUMANISTyCZNE 
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zarządzanie, ManageMent
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Zarządzanie i Inżynieria 
Produkcji 

(Gestion et Technologie/
Business and Technology)

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: francuski / angielski

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Gestion et Technologie/Business and Technology)

¢ Poziom rekrutacji studentów: po 2. roku studiów
¢ Czas trwania studiów: 8 semestrów (2 lata – IFE Pł, 3. rok - la Rochelle, 4. rok – IFE Pł)
¢ Rekrutacja: wysoka średnia ocen oraz motywacja, rozmowa kwalifikacyjna, znajomość jęz. francuskiego 
            (w przypadku ścieżki w jęz. francuskim)
¢ Czesne:  studenci ponoszą jedynie koszty rekrutacyjne właściwe dla uczelni macierzystej i są zwolnieni 
            z opłat na uczelni partnerskiej
¢ Uzyskane dyplomy: 
	 •	Dyplom Inżyniera Politechniki łódzkiej
	 •	Dyplom „Bachelor International” groupe Sup de Co la Rochelle 

Kontakt:

Politechnika Łódzka
IFE - Centrum Kształcenia Międzynarodowego 

dr inż. Dorota Piotrowska, 
dorota.piotrowska@p.lodz.pl, 
tel. +48 42 638 38 21
www.ife.p.lodz.pl

Groupe Sup de Co La Rochelle

dr David Evans
evansd@esc-larochelle.fr; 
tel. + 33 5 46 51 77 19

Korzyści ze studiów:

Programy studiów prowadzone w języku francuskim/angielskim, kształcące najlepszych inżynierów z fachową 
wiedzą techniczną mówiących płynnie językami obcymi oraz posiadających umiejętności zarządzania produkcją 
oraz menadżerskie. Studia oparte 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  tj. umiejętność pracy i 
efektywnego komunikowania się w grupie,  z orientacją międzynarodową.

Rok utworzenia: 2009
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Licencjat MOSS:  
Zarządzanie 

organizacjami służby 
zdrowia

PROPONOWANE STUDIA:

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

Licencjat MOSS:  Zarządzanie organizacjami służby zdrowia 

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: po 2. roku studiów zarządzania
¢ Czas trwania studiów: 2 semestry (studia odbywają się w polskiej uczelni)
¢ Rekrutacja: podanie
¢ Czesne: w roku akademickim 2011/2012 studia bezpłatne, kolejne edycje będą odpłatne
¢ Uzyskane dyplomy:
 •	licencjat  na kierunku zarządzanie, specjalność: zarządzanie organizacjami służby zdrowia, 
                         dyplom wydany przez WSZOP w Katowicach 
 •	licence Professionnelle en Management des Organisations Sanitaires et Sociales, 
                         dyplom wydany przez Université Paris 13

Kontakt: 

Wyższa Szkoła Zarządzania 
Ochroną Pracy w Katowicach

Rektor
prof. zw. dr hab. inż. Marek Trombski 
mtrombski@wszop.edu.pl

Université Paris 13
UFR SMBH

Prof. Jan Stępniewski  
jan. stepniewski@univ-paris13.fr

Korzyści ze studiów:

•	krótka ścieżka kształcenia
•	studia profesjonalizujące
•	zapotrzebowanie na rynku pracy

Strona internetowa programu: www.wszop.edu.pl

Rok utworzenia: 2010/2011
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Master Administration 
des entreprises

Francusko-polskie 
studia w zakresie zarządzania

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: francuski i polski

Master z dziedziny nauk prawniczych, ekonomicznych i zarządzania, 
specjalność: administrowanie przedsiębiorstwem

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: dyplom studiów II stopnia (lub równorzędny) 
            i dwuletnie doświadczenie zawodowe, natomiast w przypadku DU - dyplom studiów I stopnia albo II stopnia
¢ Czas trwania studiów: 10 miesięcy zajęć dydaktycznych + staż obowiązkowy dla osób nieaktywnych zawodowo
¢ Rekrutacja: podanie, rozmowa kwalifikacyjna
¢ Uzyskane dyplomy:
	 •	świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
	 •	Master Administration des entreprises, lub w przypadku osób dopiero kończących studia II stopnia dodatkowo     
                         Diplome franco-polonais de gestion (D.U.), dyplom wydany przez Uniwersytet Rennes 1 

Kontakt: 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Centrum Francusko-polskich Studiów 
w Zakresie Zarządzania

Prof. dr hab. Marek Ratajczak
Założyciel Centrum Francusko-Polskiego

Dr Beata Woźniak-Jęchorek
b.wozniak@ue.poznan.pl
cfp@ae.poznan.pl

Université de Rennes 1
IGR-IAE de Rennes 

Dr hab. Charles DUCROCQ 
Założyciel Centrum Francusko-Polskiego
charles.ducrocq@univ-rennes1.fr  

Korzyści ze studiów:

•	Bogate doświadczenia – studia powstały w 1994 roku.
•	Program realizowany przez dwie prestiżowe uczelnie: IgR-IAE – Instytut Zarządzania w Rennes działający w 
ramach Uniwersytetu Rennes 1, należy do sieci dwudziestu Instytutów Administrowania Przedsiębiorstwami we 
Francji i jest uznawany za jeden z najlepszych instytutów w zachodniej Francji, a Uniwersytet Ekonomiczny w Pozna-
niu - to najlepsza uczelnia ekonomiczna w zachodniej Polsce. 
•	Dwujęzyczna szkoła zarządzania - studia mają charakter międzynarodowy, zarówno z punktu widzenia programu 
(odwoływanie się do doświadczeń różnych gospodarek, a zwłaszcza Polski i Francji), jak i realizacji (w 50% program 
realizowany jest przez wykładowców z Francji). 
•	Czołowi wykładowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Instytutu Zarządzania w Rennes. 
•	400 absolwentów zatrudnionych w szeroko pojętej administracji biznesu (program cieszy się wśród absolwentów 
bardzo pozytywną opinią i ich rekomendacja stanowi podstawowe źródło naboru nowych kandydatów).  

Strona internetowa: www.cfp.ue.poznan.pl

Rok utworzenia: 1994

NAUKI hUMANISTyCZNE 
I SPOłECZNE (DS6-7)
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Studia II stopnia 
prowadzone przez UE w 
Poznaniu i ESCP Europe 
w Paryżu i/lub Berlinie

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: w Poznaniu język polski i angielski; w Paryżu język francuski lub angielski

Studia II stopnia prowadzone przez UE w Poznaniu i ESCP Europe w Paryżu i/lub Berlinie

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: co najmniej po 3. 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 (ścieżka paryska). Ponadto, studenci muszą odbyć obowiązkowe 
            praktyki w przedsiębiorstwach - minimum 39 tygodni
¢ Rekrutacja: rozmowa kwalifikacyjna
¢ Czesne: I rok w Poznaniu: 15 000 zł / 2 semestry (czesne na UEP) oraz 600 euro (wpisowe w ESCP Europe) 
            II rok w ESCP Europe: 11 500 euro / 2 semestry (wpisowe i czesne razem); dotyczy roku 2011/2012.
¢ Uzyskane dyplomy:
 •	Magister, kierunek zarządzanie, specjalność: Przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej, 
                         dyplom wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
 •	Master in Management, dyplom wydany przez ESCP Europe

Kontakt: 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. zw. dr hab. Marek Rekowski 
Kierownik Programu Dwóch Dyplomów
m.rekowski@ue.poznan.pl

Romana Ziółkowska
Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy 
z Zagranicą
romana.ziolkowska@ue.poznan.pl

ESCP Europe

prof. henri Jolles
Dyrektor ds. Rozwoju
hjolles@escpeurope.eu

Korzyści ze studiów:

Studia na prestiżowych uczelniach: UE w Poznaniu i ESCP Europe. Studenci realizują w ESCP Europe program Master 
in Management, który zajął pierwsze miejsce w Europie wg rankingu Financial Times 2010!
Umowa umożliwia również wybór ścieżki:
•	berlińskiej - rok w ESCP w Berlinie zamiast Paryża; dyplom niemiecki Master in Management, wydany przez ESCP 
Europe w Berlinie; studia po niemiecku.
•	mieszanej (semestr w Paryżu – semestr w Berlinie) – dającej możliwość uzyskania trzech w/w dyplomów. 

Rok utworzenia: 2001
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Master GESCM
Magisterium

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: francuski, angielski

Master GESCM - Magisterium

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: na 1 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 pracę magisterską)
¢ Rekrutacja: styczeń/luty: złożenie dokumentacji, marzec: rozmowa kwalifikacyjna
¢ Czesne: program bezpłatny za granicą
¢ Uzyskane dyplomy:
	 •	Magister UEK
	 •	Master grande Ecole 

Sup de Co Montpellier

Virginie Inglebert
v.inglebert@supco-montpellier.fr

 

Rok utworzenia studiów: 2003

Korzyści ze studiów:

Kontakt: 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Sylwia Rutkowska 
z-ca kierownika Biura Programów 
Zagranicznych 
sylwia.rutkowska@uek.krakow.pl

Student, który wybiera program podwójnych dyplomów, decyduje się na co najmniej rok studiów w uczelni partner-
skiej z dodatkową opcją odbycia kilkumiesięcznej praktyki zawodowej za granicą. Istnieje możliwość dofinansowa-
nia z programu Erasmus na roczny wyjazd w ramach podwójnych dyplomów.

W czasie pobytu na tej niezwykłej wymianie, wymagającej bardzo dużego nakładu pracy i motywacji, studenci mają 
okazję zderzyć się z bardzo praktycznym podejściem do nauczania w uczelniach europejskich. Mogą zapoznać się z 
pomysłowymi badaniami naukowymi, europejskim modelem zarządzania oraz ze światem biznesu, który ma bardzo 
silny związek z instytucjami szkolnictwa wyższego i wreszcie z edukacją, w której wartości ludzkie, zróżnicowanie 
wielokulturowego środowiska, praca zespołowa, zaangażowanie społeczne oraz zasady fair play tworzą ramy dla 
wartości zarządzania. 

Wymierną korzyścią z uczestnictwa w programie jest dyplom drugiej europejskiej uczelni. Pozostałe argumenty 
przemawiające na korzyść tej opcji to podniesienie kompetencji językowych oraz otwarcie wielu nowych możliwo-
ści. Zwiększają się szanse podjęcia ciekawej pracy w Polsce i za granicą. 

Strona internetowa programu: nowa.uek.krakow.pl

NAUKI hUMANISTyCZNE 
I SPOłECZNE (DS6-7)
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Master in International 
Management
- Magisterium

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: francuski, angielski

Rok utworzenia studiów: 2010

Master in International Management - Magisterium

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: w trakcie 1 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 i pracę magisterską)
¢ Rekrutacja: styczeń/luty: złożenie dokumentacji, marzec: rozmowa kwalifikacyjna
¢ Czesne: program bezpłatny za granicą
¢ Uzyskane dyplomy:
 •	Magister UEK
 •	Master in International Business 

Kontakt: 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Sylwia Rutkowska 
z-ca kierownika Biura Programów 
Zagranicznych 
sylwia.rutkowska@uek.krakow.pl

ESC Bretagne Brest

gilles gueguen 
International Director Ecole 
gilles.gueguen@esc-bretagne-brest.com

Korzyści ze studiów:

Student, który wybiera program podwójnych dyplomów, decyduje się na co najmniej rok studiów w uczelni partner-
skiej z dodatkową opcją odbycia kilkumiesięcznej praktyki zawodowej za granicą. Istnieje możliwość dofinansowa-
nia z programu Erasmus na roczny wyjazd w ramach podwójnych dyplomów.

W czasie pobytu na tej niezwykłej wymianie, wymagającej bardzo dużego nakładu pracy i motywacji, studenci mają 
okazję zderzyć się z bardzo praktycznym podejściem do nauczania w uczelniach europejskich. Mogą zapoznać się z 
pomysłowymi badaniami naukowymi, europejskim modelem zarządzania oraz ze światem biznesu, który ma bardzo 
silny związek z instytucjami szkolnictwa wyższego i wreszcie z edukacją, w której wartości ludzkie, zróżnicowanie 
wielokulturowego środowiska, praca zespołowa, zaangażowanie społeczne oraz zasady fair play tworzą ramy dla 
wartości zarządzania. 

Wymierną korzyścią z uczestnictwa w programie jest dyplom drugiej europejskiej uczelni. Pozostałe argumenty 
przemawiające na korzyść tej opcji to podniesienie kompetencji językowych oraz otwarcie wielu nowych możliwo-
ści. Zwiększają się szanse podjęcia ciekawej pracy w Polsce i za granicą. 

Strona internetowa programu: nowa.uek.krakow.pl
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Master in Management 
- Magisterium

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: francuski, angielski

Master in Management - Magisterium 

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: w trakcie 3 roku licencjatu
¢ 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 pracę magisterską)
¢ Rekrutacja: styczeń/luty: złożenie dokumentacji, marzec: rozmowa kwalifikacyjna
¢ Czesne: 11 000 euro
¢ Uzyskane dyplomy:
	 •	Magister UEK
	 •	Master in Management 

ESCP Europe

prof. henri Jolles
Dyrektor ds. Rozwoju
hjolles@escpeurope.eu

Rok utworzenia studiów: 2003

Korzyści ze studiów:

Kontakt: 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Sylwia Rutkowska 
z-ca kierownika Biura Programów 
Zagranicznych 
sylwia.rutkowska@uek.krakow.pl

Student, który wybiera program podwójnych dyplomów decyduje się na 2 lata studiów w uczelni partnerskiej oraz 
9-miesięczną praktyką zawodową. ESCP Europe jest jedną z wiodących na świecie prestiżowych wyższych szkół 
zarządzania o zasięgu międzynarodowym, jak również działającą na szeroką skalę instytucją europejską.

W czasie pobytu na tej niezwykłej wymianie wymagającej bardzo dużego nakładu pracy i motywacji, studenci mają 
okazję zderzyć się z bardzo praktycznym podejściem do nauczania w uczelniach europejskich. Mogą się zapoznać z 
pomysłowymi badaniami naukowymi, europejskim modelem zarządzania oraz ze światem biznesu, który ma bardzo 
silny związek z instytucjami szkolnictwa wyższego i wreszcie z edukacją, w której wartości ludzkie, zróżnicowanie 
wielokulturowego środowiska, praca zespołowa, zaangażowanie społeczne oraz zasady fair play tworzą ramy dla 
wartości zarządzania. 

Wymierną korzyścią z uczestnictwa w programie jest dyplom drugiej europejskiej uczelni zdobyty po roku studio-
wania za granicą bez konieczności wnoszenia opłaty za czesne, czyli oszczędność czasu i pieniędzy. Pozostałe ar-
gumenty przemawiające na korzyść tej opcji to podniesienie kompetencji językowych oraz otwarcie wielu nowych 
możliwości. Zwiększają się szanse podjęcia ciekawej pracy w Polsce i za granicą. 

Strona internetowa programu: nowa.uek.krakow.pl
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Master in Management 
- Magisterium

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: francuski, angielski

Master in Management - Magisterium 

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: na 1 roku  studiów magisterskich
¢ Czas trwania studiów: 2 semestry (studia odbywają się we Francji, w Polsce student pozostaje studentem 
            UEK i zalicza różnice programowe w każdym roku studiów magisterskich oraz pracę magisterską)
¢ Rekrutacja: styczeń/luty: złożenie dokumentacji, marzec: rozmowa kwalifikacyjna
¢ Czesne: program bezpłatny za granicą
¢ Uzyskane dyplomy:
	 •	Magister UEK
	 •	Master in Management 

SKEMA Business School

Muriel Jacquelin
Muriel.jacquelin@skema.edu

Rok utworzenia studiów: 2005

Korzyści ze studiów:

Kontakt: 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Sylwia Rutkowska 
z-ca kierownika Biura Programów 
Zagranicznych 
sylwia.rutkowska@uek.krakow.pl

Student, który wybiera program podwójnych dyplomów, decyduje się na co najmniej rok studiów w uczelni partner-
skiej z dodatkową opcją odbycia kilkumiesięcznej praktyki zawodowej za granicą. Istnieje możliwość dofinansowa-
nia z programu Erasmus na roczny wyjazd w ramach podwójnych dyplomów.

W czasie pobytu na tej niezwykłej wymianie, wymagającej bardzo dużego nakładu pracy i motywacji, studenci mają 
okazję zderzyć się z bardzo praktycznym podejściem do nauczania w uczelniach europejskich. Mogą zapoznać się z 
pomysłowymi badaniami naukowymi, europejskim modelem zarządzania oraz ze światem biznesu, który ma bardzo 
silny związek z instytucjami szkolnictwa wyższego i wreszcie z edukacją, w której wartości ludzkie, zróżnicowanie 
wielokulturowego środowiska, praca zespołowa, zaangażowanie społeczne oraz zasady fair play tworzą ramy dla 
wartości zarządzania. 

Wymierną korzyścią z uczestnictwa w programie jest dyplom drugiej europejskiej uczelni. Pozostałe argumenty 
przemawiające na korzyść tej opcji to podniesienie kompetencji językowych oraz otwarcie wielu nowych możliwo-
ści. Zwiększają się szanse podjęcia ciekawej pracy w Polsce i za granicą. 

Strona internetowa programu: nowa.uek.krakow.pl
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Polsko-francuskie 
magisterium 

w zakresie zarządzania 

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: francuski, angielski

Studia II stopnia w zakresie zarządzania

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone studia I stopnia 
¢ Czas trwania studiów: 3 lata (2 lata w Polsce, rok we Francji: 6 miesięcy studiów, 6 miesięcy stażu)
¢ Rekrutacja: przprowadzona przez SMSh
¢ Czesne: w roku akademickim 2011/2012 studia bezpłatne
¢ Uzyskany dyplom:
	 •	Magisterium z zarządzania, dyplom wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
	 •	Dyplom „grande Ecole” (stopień Master), wydany przez Toulouse Business School

Kontakt: 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa 
(SMSH)

Małgorzata Sawicka
sawicka@ae.katowice.pl

Magdalena Dubrawska
magdalena.dubrawska@ue.katowice.pl

Toulouse Business School

Corinne garcia 
c.garcia@esc-toulouse.fr

 

Rok utworzenia studiów: 1994

Korzyści ze studiów:

•	Prestiżowe studia, których celem jest umożliwienie studentom zdobycia umiejętności menedżerskich 
niezbędnych do pracy na odpowiedzialnych stanowiskach.
•	Możliwość uzyskania francuskiego dyplomu „grande Ecole”.
•	Studia łączą naukę i praktykę.
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„Finance and Auditing”
- studia podyplomowe 

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: francuski, angielski

Studia podyplomowe: Master of Science „Finance and Auditing”

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone studia II stopnia 
¢ Czas trwania studiów: 1 rok
¢ Rekrutacja: podanie
¢ Czesne: 7500 zł
¢ Uzyskany dyplom:
	 •	świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Studia specjalistyczne Finanse i Audyt”, 
                          dyplom wydany przez śląską Międzynarodową Szkołę handlową, przy Uniwersytecie 
                          Ekonomicznym w Katowicach
	 •	Master of Science „Finance and Auditing”, wydany przez ESC Clermont

Kontakt: 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa 
(SMSH)

Magdalena Dubrawska
magdalena.dubrawska@ue.katowice.pl

Groupe ESC Clermont

www.esc-clermont.fr

Rok utworzenia studiów: 2011

Korzyści ze studiów:

•	Możliwość uzyskania francuskiego dyplomu „grande Ecole”.
•	Zajęcia prowadzone przez praktyków.
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PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: francuski, angielski

Studia II stopnia w zakresie zarządzania

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone studia I stopnia 
¢ Czas trwania studiów: 3 lata (2 lata w Polsce, rok we Francji: 6 miesięcy studiów, 6 miesięcy stażu)
¢ Rekrutacja: przprowadzona przez SMSh
¢ Czesne: w roku akademickim 2011/2012 studia bezpłatne
¢ Uzyskany dyplom:
	 •	Magisterium z zarządzania, dyplom wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
	 •	Dyplom „grande Ecole” (stopień Master), wydany przez ESC Clermont

Kontakt: 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa 
(SMSH)

Magdalena Dubrawska
magdalena.dubrawska@ue.katowice.pl

Groupe ESC Clermont

www.esc-clermont.fr

 

Rok utworzenia studiów: 2000

Korzyści ze studiów:

•	Prestiżowe studia, których celem jest umożliwienie studentom zdobycia umiejętności menedżerskich niezbęd-
nych do pracy na odpowiedzialnych stanowiskach.
•	Możliwość uzyskania francuskiego dyplomu „grande Ecole”.
•	Studia łączą naukę i praktykę.

Polsko-francuskie 
magisterium 

w zakresie zarządzania 
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Master EUCOREM : studia 
II stopnia prowadzone 
przez UE w Katowicach 

i Université de Haute-Alsace

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: francuski i angielski

Studia II stopnia prowadzone przez UE w Katowicach i Université de Haute-Alsace

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: dyplom licencjacki
¢ Czas trwania studiów: 2 lata
¢ Rekrutacja: grupa 20 studentów
¢ Uzyskane dyplomy:
¢ Uzyskane dyplomy: 
	 •	Magister, kierunek zarządzanie, dyplom wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
	 •	Master marketing et vente, spécialité Management des Relations aux Consommateurs dyplom 
                         wydany przez Université de haute-Alsace 

Kontakt: 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Koordynator specjalności 
Prof. UE dr hab. Sławomir Smyczek
Pełnomocnik Rektora ds. Studiów i Studentów 
Zagranicznych 
slawomir.smyczek@ue.katowice.pl

Biuro rektutacji 
tel. +48 32 257 71 52 /  +48 32 257 71 58 
rekrutacja@ue.katowice.pl

Université de Haute-Alsace
UFR PEPS 

Koordynator
Dr laurent grimal
Tel : + 33 3 89 20 65 53
laurent.grimal@uha.fr

Korzyści ze studiów:

Specjalność jest prowadzona na kierunku Zarządzanie na studiach stacjonarnych drugiego stopnia. Przygotowuje 
ona fachowców w zakresie polityki konsumenckiej, ochrony praw konsumentów, zarządzania relacjami z klientami, 
marketingu oraz badań i analiz rynkowych. Jej celem jest zapewnienie niedostępnego do tej pory, specjalistycz-
nego, a jednocześnie interdyscyplinarnego kształcenia w zakresie zarządzania, marketingu, konsumpcji i prawa, 
realizowanych na poziomie europejskim.
Specjalność realizowana jest wspólnie przez trzy uczelnie europejskie:
•	Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Polska),
•	l’Université de haute Alsace w Colmar (Francja)
•	Academia de Studii Economice w Bukareszcie (Rumunia).
Studenci rekrutowani są na wszystkich trzech uczelniach. Następnie wspólnie realizują program zajęć w pierwszym 
semestrze we Francji, w drugim w Polsce, a w trzecim w Rumunii. Semestr IV, poświęcony jest praktyce zawodowej 
(12 tygodniowy staż jest integralną częścią programu studiów) i pisaniu pracy magisterskiej. Realizowany jest w 
uczelniach macierzystych studentów.
Absolwenci otrzymują trzy dyplomy uczelni, w których zrealizowali program studiów. 

Strona internetowa: eucorem.pl

Rok utworzenia: 2009
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Zarządzanie 
studia II stopnia

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: francuski / angielski

Zarządzanie, studia II stopnia

¢ Poziom rekrutacji studentów: po 1. roku studiów II stopnia 
¢ Czas trwania studiów: 4 semestry (1 rok studiów II stopnia – IFE Pł, 2. rok – groupe ESC Chambéry)
¢ Rekrutacja: wysoka średnia ocen oraz motywacja, rozmowa kwalifikacyjna, znajomość jęz. francuskiego 
¢ Czesne:  studia bezpłatne
¢ Uzyskane dyplomy: 
 •	Magister Zarządzania Politechniki łódzkiej
 •	Dyplom Master -  ESC Chambéry 

Kontakt:
Politechnika Łódzka
IFE - Centrum Kształcenia Międzynarodowego 

dr Małagorzata Miller 
malgorzata.miller@p.lodz.pl
tel. +48 42 638 38 23
www.ife.p.lodz.pl

Groupe Ecole Supérieure 
de Commerce Chambéry

Michel guilmault
m.guilmault@esc-chambery.fr 
tel. +33 4 79 25 38 38

Korzyści ze studiów:

Programy studiów prowadzone w języku francuskim/angielskim, kształcące najlepszych inżynierów z fachową 
wiedzą techniczną mówiących płynnie językami obcymi oraz posiadających umiejętności zarządzania produkcją 
oraz menadżerskie. Studia oparte 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 w grupie,  z orientacją międzynarodową.

Rok utworzenia: 2010
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Zarządzanie
studia II stopnia

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: francuski / angielski

Zarządzanie, studia II stopnia

¢ Poziom rekrutacji studentów: po 1. roku studiów II stopnia
¢ Czas trwania studiów: 4 semestry (1 rok studiów II stopnia – IFE Pł, 2. rok – groupe Sup de Co la Rochelle)
¢ Rekrutacja: wysoka średnia ocen oraz motywacja, rozmowa kwalifikacyjna, znajomość jęz. francuskiego 
            (w przypadku ścieżki w jęz. francuskim)
¢ Czesne:  studia bezpłatne
¢ Uzyskane dyplomy:
	 •	Dyplom Magistra Politechniki łódzkiej
	 •	Dyplom Master groupe Sup de Co la Rochelle 

Kontakt:

Politechnika Łódzka
IFE - Centrum Kształcenia Międzynarodowego

dr inż. Dorota Piotrowska, 
dorota.piotrowska@p.lodz.pl
tel. +48 42 638 38 21
www.ife.p.lodz.pl

Groupe Sup de Co la Rochelle

dr David Evans
evansd@esc-larochelle.fr 
tel. + 33 5 46 51 77 19

Korzyści ze studiów:

Programy studiów prowadzone w języku francuskim/angielskim, kształcące najlepszych inżynierów z fachową 
wiedzą techniczną mówiących płynnie językami obcymi oraz posiadających umiejętności zarządzania produkcją 
oraz menadżerskie. Studia oparte 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 w grupie,  z orientacją międzynarodową. 

Rok utworzenia: 2010



36

NAUKI hUMANISTyCZNE 
I SPOłECZNE (DS6-7)

Polsko-Francuski Program 
Studiów w zakresie 

Zarządzania typu MBA

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: francuski, polski

Studium Podyplomowe Polsko-Francuskiego Programu Studiów w zakresie 
Zarządzania typu MBA „Master en Administration des Affaires”

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: 1. rok studiów II stopnia (magisterskich) 
¢ Czas trwania studiów: 3 semestry (2 semestry studiów + 12-tygodniowy staż zawodowy)
¢ Rekrutacja: podanie, rozmowa kwalifikacyjna
¢ Czesne: 7500 zł
¢ Uzyskane dyplomy:
 •	świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu łódzkiego
	 •	Master en Administration des Entreprises de l’Institut d’Administration des Entreprises, 
                         dyplom wydany przez Université Jean-Moulin lyon 3

Kontakt: 

Uniwersytet Łódzki 
Ośrodek Badań i Studiów Francuskich

Prof. zw. dr hab. Tomasz Domański 
Kierownik Studium 

grażyna Karbowska
e-mail: cbsful@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 665 58 30 (33) 

Université Jean-Moulin Lyon 3
Institut d’Administration des Entreprises

Valérie Tempère 
tempere@univ-lyon3.fr
iae.univ-lyon3.fr

Korzyści ze studiów:

Cechą wyróżniającą Polsko-Francuskie Studia Zarządzania prowadzone w Uniwersytecie łódzkim jest ich wieloletnia 
renoma - są najstarszymi realizowanymi w języku francuskim studiami zarządzania w Polsce.
Program adresowany jest do kandydatów, którzy pragną poszerzyć swoje kwalifikacje o wiedzę na temat zarządza-
nia przedsiębiorstwami.
Absolwenci, tak Francuzi, jak i Polacy, stają się cenionymi współpracownikami dla przedsiębiorstw nawiązujących 
kontakty gospodarcze w obu krajach. Są oni szczególnie przydatni w zarządzaniu firmami we wszystkich projektach 
współpracy polsko-francuskiej.
Jednym z kluczowych elementów studiów jest staż zawodowy w przedsiębiorstwie, trwający 12 tygodni. Celem sta-
żu jest przygotowanie studentów do samodzielnego rozwiązywania wybranych problemów z dziedziny zarządzania 
przedsiębiorstwem.
Większość absolwentów znajduje zatrudnienie w renomowanych firmach polskich i zagranicznych, ukończenie tych 
studiów staje się więc dla nich ważnym etapem w procesie budowania kariery zawodowej.

Strona internetowa : http://www.wsmip.uni.lodz.pl/jednostki/KMMiD/Centrum/index.html

Rok utworzenia studiów: 1993
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Postgraduate studies Risk 
Management in 

International Business

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: angielski 

Postgraduate studies Risk Management in International Business

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone studia I stopnia
¢ Czas trwania studiów:  2 semestry 
¢ Rekrutacja: rekrutacja na podstawie przesłanych dokumentów 
¢ Czesne: 16.500 zł, obejmuje koszt usług dydaktycznych, materiałów dydaktycznych oraz wydania 
            świadectwa ukończenia studiów
¢ Uzyskane dyplomy:
	 •	Certyfikat ukończenia studiów podyplomowych wystawiony przez hEC School of Management.
	 •	świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szkoły głównej handlowej w Warszawie.

Kontakt: 

Szkoła Główna Handlowa

Rafał Kasprzak 
rafal.kasprzak@sgh.waw.pl 

                       

HEC Paris

gabriella Mazzini
mazzini@hec.fr

Rok utworzenia: 2011

Korzyści ze studiów:

•	Program zajęć zorientowany na przekazanie wiedzy z zakresu identyfikowania i zarządzania ryzykiem w biznesie 
międzynarodowym. Dydaktycy prowadzący zajęcia posiadają duże doświadczenie zawodowe, wśród nich będą też 
występować pracownicy hEC School of Management. Studia podyplomowe realizowane we współpracy z partne-
rem zagranicznym.

Strona internetowa : 
http://www.sgh.waw.pl/ksztalcenie/podyplomowe/spis/risk_management_in_international_business/ 
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Magister Polsko-Francuski 
Program Studiów 

Magisterskich (PFPM)

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: angielski, polski

Magister Polsko-Francuski Program Studiów Magisterskich (PFPM)

¢ Poziom rekrutacji studentów: po 3. roku studiów (Angers) / początek I semestru studiów magisterskich (Toruń)
¢ Czas trwania studiów: 4 semestry
       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 lub International human Resources 
            Management (specjalności do wyboru)
¢ Rekrutacja: każda z uczelni prowadzi własną rekrutację. Zazwyczaj polega ona na rozmowie kwalifikacyjnej
¢ Czesne:  studenci ponoszą jedynie koszty rekrutacyjne (tzw. wpisowe) właściwe dla uczelni macierzystej
¢ Uzyskane dyplomy:
	 •	Magister na kierunku Zarządzanie o specjalności Business Administration, dyplom wydany 
                         przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
	 •	Master en Droit, Economie et gestion, mention Management, dyplom wydany przez 
                         Université d’Angers

Kontakt:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Prof. Aldona glińska-Neweś
e-mail: ajka@econ.uni.torun.pl

Université d’Angers
Wydział Prawa, Ekonomii i Zarządzania

Catherine Deffains-Crapsky
catherine.crapsky@univ-angers.fr

Dominique Peyrat-guillard
dominique.peyrat-guillard@univ-angers.fr

Korzyści ze studiów:

•	Możliwość korzystania z bogatego zaplecza akademickiego dzięki temu, że obie uczelnie to duże uniwersytety.  
•	Doskonalenie kompetencji międzykulturowych – studenci tworzą jedną grupę, dzięki czemu, współpracując na 
zajęciach, mają możliwość poznać specyfikę kultury polskiej i francuskiej
•	Doskonalenie umiejętności lingwistycznych – zajęcia odbywają się w języku angielskim, dodatkowo studenci 
przechodzą intensywne kursy języka uczelni partnerskiej (Polacy uczą się języka francuskiego, Francuzi uczą się 
języka polskiego).
•	Możliwość odbycia praktyk zawodowych w Polsce lub Francji, dzięki wsparciu uczelni partnerskiej 
•	łatwość rozwiązywania wszelkich problemów organizacyjnych i formalnych dzięki bardzo bliskiej współpracy 
uczelni na różnych płaszczyznach i wzajemnemu zaufaniu.
•	Możliwość uczestniczenia studentów w różnych ciekawych inicjatywach związanych z zacieśnianiem się 
współpracy miast (Angers i Toruń).

Rok utworzenia: 2010

NAUKI hUMANISTyCZNE 
I SPOłECZNE (DS6-7)
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Magister MOSS:  
Zarządzanie instytucjami 

opieki zdrowotnej 
i społecznej  

PROPONOWANE STUDIA:

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

Magister MOSS:  Zarządzanie instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej  

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: po 3. roku studiów
¢ Czas trwania studiów: 4 semestry (studia odbywają się w polskiej uczelni)
¢ Rekrutacja: podanie
¢ Czesne: 3750 zł / semestr + 181 euro
¢ Uzyskane dyplomy:
	 •	Magister na kierunku Zarządzanie o specjalności: Zarządzanie instytucjami opieki zdrowotnej 
                         i społecznej, dyplom wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
	 •	Master en Management des Organisations Sanitaires et Sociales, dyplom wydany przez Université Paris 13

Kontakt: 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Nauk Ekonomicznych

Prof. Jan Skalik
e-mail: master@ue.wroc.pl 

Akademia Medyczna im. Piastów śląskich we 
Wrocławiu
(punkt informacyjny)
Prof. Bernarda Kazanowska
tel.: +48 601 873 126

Université Paris 13
UFR SMBH

Prof. Jan Stępniewski  
jan. stepniewski@univ-paris13.fr

Korzyści ze studiów:

•	zapotrzebowanie na rynku pracy, 
•	studia profesjonalizujące, 
•	wysokiej klasy wykładowcy polscy i francuscy, 
•	absolwenci zajmują kierownicze funkcje w instytucjach medycznych 

Strona internetowa programu: www.ue.wroc.pl

Rok utworzenia: 2001/2002
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Master in International 
Business Management

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: angielski

Master in International Business Management  

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: 1. rok studiów II stopnia (magisterskich) 
¢ Czas trwania studiów: 1 rok (ostatni rok studiów magisterskich) w grenoble lub w Warszawie
¢ Czesne: ok. 10000 euro (studenci przebywający w gEM w ramach wymiany nie ponoszą opłaty za studia)
¢ Uzyskany dyplom:
	 •	Dyplom magistra w zakresie zarządzania Akademii leona Koźmińskiego 
	 •	Master en management, dyplom wydany przez grenoble Ecole de management 
     (obie uczelnie posiadają akredytacje AACSB, EQUIS i AMBA)

Kontakt: 

Akademia Leona Koźmińskiego

lilija hormoza
lilija@kozminski.edu.pl

Grenoble Ecole de Management

Patrick O’Sullivan
patrick.osullivan@grenoble-em.com

Korzyści ze studiów:

Rok utworzenia studiów: 2009

Studia magisterskie, podczas których studenci uczestniczą nie tylko w zajęciach poruszających problematykę 
międzynarodową, ale gdzie, ze względu na skład grupy oraz pobyt w uczelni zagranicznej, mają okazję zdobyć 
międzynarodowe doświadczenie. 

NAUKI hUMANISTyCZNE 
I SPOłECZNE (DS6-7)

zarządzanie, 
ManageMent
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Językoznawstwo: 
ujęcie teoretyczne 

problemów związanych 
z tłumaczeniami 

polsko-francuskimi

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: francuski i polski

Językoznawstwo: ujęcie teoretyczne problemów związanych z tłumaczeniami 
polsko-francuskimi, studia II stopnia

¢ Poziom rekrutacji studentów: dyplom licencjacki
¢ Czas trwania studiów: 2 lata
¢ Rekrutacja: podanie
¢ Czesne:  studenci ponoszą jedynie koszty rekrutacyjne właściwe dla uczelni macierzystej i są zwolnieni 
            z opłat na uczelni partnerskiej
¢ Uzyskane dyplomy:
	 •	Dyplom magistra Uniwersytetu Warszawskiego
	 •	Master, dyplom wydany przez Université Paris IV

Kontakt:

Uniwersytet Warszawski
Wydział Polonistyki

Prof. Danuta Knysz Tomaszewska
knytom@gmail.com

                       

Université de Paris-Sorbonne (Paris IV)

www.paris-sorbonne.fr

Rok utworzenia: 2005

zarządzanie, 
ManageMent

Języki
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Dyplom magistra 
w zakresie filologii

Specjalność: filologia romańska 

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: francuski

Studia II stopnia, dyplom magistra w zakresie filologii

¢ Poziom rekrutacji studentów: dyplom licencjacki
¢ Czas trwania studiów: 2 lata
¢ Rekrutacja: jak na II stopień (zob. www.irom.uw.edu.pl)
¢ Czesne:  brak
¢ Uzyskane dyplomy:
	 •	Master de lettres, de linguistique et de didactique du FlE, dyplom wydany przez  Université de Poitiers
	 •	Dyplom magistra w zakresie filologii  Uniwersytetu Warszawskiego

Kontakt:

Uniwersytet Warszawski
Instytut Romanistyki

Prof. dr hab. Jolanta Zając
jolanta.zajac@uw.edu.pl

Université de Poitiers

Prof. Philippe Caron
Philippe.Caron@univ-poitiers.fr 
 

Korzyści ze studiów:

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 jak ich francuscy koledzy tokiem administracyjnym oraz wymaganiami co do 
zaliczeń i egzaminów. Warto jednak pamiętać, że życzliwość i wsparcie naszych francuskich partnerów są zawsze 
nieocenione! 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, inność, zmienność związaną z samym kontekstem 
geograficznym, ale przede wszystkim ze względu na możliwość spotkań i nie chodzi tu o spotkania czysto między 
ludzkie, ale o spotkania z systemem myślenia, wartościowania, działania.
Polscy studenci podkreślają korzyści językowe, możliwość „życia” po francusku, dostęp do bogatych źródeł bi-
bliograficznych, tak przydatnych do redagowania pracy magisterskiej, 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, nawiąza-
nie znajomości i przyjaźni, które trwają długo po zakończeniu studiów. 

Strona internetowa : www.irom.uw.edu.pl

Rok utworzenia: 2006

NAUKI hUMANISTyCZNE 
I SPOłECZNE (DS6-7)
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języki

Polonistyka i slawistyka, 
języki i kultury Europy 
Środkowo-Wschodniej  

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: francuski i polski

Polonistyka i slawistyka, języki i kultury Europy Środkowo-Wschodniej, studia II stopnia 

¢ Poziom rekrutacji studentów: dyplom licencjacki
¢ Czas trwania studiów: 2 lata
¢ Rekrutacja: podanie
¢ Czesne:  studenci ponoszą jedynie koszty rekrutacyjne właściwe dla uczelni macierzystej i są zwolnieni 
            z opłat na uczelni partnerskiej
¢ Uzyskane dyplomy:
	 •	Dyplom magistra Uniwersytetu Warszawskiego
	 •	Master, dyplom wydany przez Institut National des langues et Civilisations Orientales (INAlCO)

Kontakt:

Uniwersytet Warszawski
Wydział Polonistyki

Prof. Danuta Knysz Tomaszewska
knytom@gmail.com

Institut National des Langues et Civilisations 
Orientales (INALCO)

www.inalco.fr

Rok utworzenia: 2007
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Języki i kultury Azji, Afryki, 
Środkowego Wschodu oraz 

innych regionów świata

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: francuski i polski

Języki i kultury Azji, Afryki, Środkowego Wschodu oraz innych regionów świata, 
studia II stopnia

¢ Poziom rekrutacji studentów: dyplom licencjacki
¢ Czas trwania studiów: 2 lata
¢ Rekrutacja: podanie
¢ Czesne:  studenci ponoszą jedynie koszty rekrutacyjne właściwe dla uczelni macierzystej i są zwolnieni 
            z opłat na uczelni partnerskiej
¢ Uzyskane dyplomy:
	 •	Dyplom magistra Uniwersytetu Warszawskiego
	 •	Master, dyplom wydany przez Institut National des langues et Civilisations Orientales (INAlCO)

Kontakt:

Uniwersytet Warszawski
Wydział Polonistyki

Prof. Danuta Knysz Tomaszewska
knytom@gmail.com

                       

Rok utworzenia: 2007

Institut National des Langues et Civilisations 
Orientales (INALCO)

www.inalco.fr

NAUKI hUMANISTyCZNE 
I SPOłECZNE (DS6-7)
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języki

Polsko-francuski program 
studiów magisterskich

w zakresie językoznawstwa,
Specjalność „Dydaktyka 

języków obcych”

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: francuski

Magisterium w zakresie językoznawstwa, specjalność „Dydaktyka języków obcych”

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: 1. rok studiów II stopnia
¢ Czas trwania studiów: 1 rok
¢ Uzyskane dyplomy:
	 •	Dyplom magistra w zakresie filologii Katolickiego Uniwersytetu lubelskiego 
	 •	Master en Sciences du langage, specjalność „Didactique des langues”, mention: 
                         „master en partenariat international franco-polonais”, dyplom wydany przez Université de Paris 8

Kontakt: 

Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Instytut Filologii Romańskiej 

Dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej
Prof. Urszula Paprocka-Piotrowska
e-mail: paprocka@kul.pl

                       

Université Paris 8
UFR Sciences du Langage
Département de Didactique et Acquisition des 
Langues

Prof. Marzena Watorek
marzenawatorek@yahoo.fr

Rok utworzenia: 2006

Korzyści ze studiów:

•	Językiem wykładowym w obu krajach jest francuski, także w Polsce wszystkie zajęcia są prowadzone po francusku.
•	Studia opierają się na badaniach naukowych (obie uczelnie prowadzą wspólne projekty badawcze), które umożli-
wiają studentom przygotowanie pracy dyplomowej na podstawie wyników badań uzyskanych przez pracowników 
KUl i Université Paris 8. Studia można kontynuować w ramach podwójnego doktoratu 
•	Spójny i elastyczny program studiów pozwala studentom na pełne wykorzystanie zdobytej wiedzy
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Przetwarzanie informatyczne 
i lingwistyczne dokumentów 

pisemnych
Master Pro TILDE

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: francuski

Przetwarzanie informatyczne i lingwistyczne dokumentów pisemnych, 
studia II stopnia (Master Pro TILDE) 

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: dyplom licencjacki
¢ Czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)
¢ Rekrutacja: egzamin wstępny
¢ Uzyskane dyplomy: 
	 •	Dyplom magistra Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
	 •	Diplôme de Master, délivré par l’Université Paris 13

Kontakt: 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Wydział Filologiczny, Instytut Neofilologii

prof. Teresa Muryn
teresa.muryn@gmail.com

dr Alicja hajok
alicjahajok@gmail.com
neofil@ap.krakow.pl

Université Paris 13

Salah Mejri
smejri@ldi.univ-paris13.fr

nmartelloni@ldi.univ-paris13.fr

Korzyści ze studiów:

Specjalność Przetwarzanie informatyczne i lingwistyczne dokumentów pisemnych wdrożona w 2009 roku na 
studiach II 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: automa-
tyczne tłumaczenie tekstów pisanych, inżynieria dokumentu oraz metodologie e-nauczania. 
Kształcenie odbywa się w porozumieniu z przedsiębiorcami – przyszłymi pracodawcami; wprowadzają oni do 
programu treści dotyczące biznesu. Zajęcia z Funkcjonowania Przedsiębiorstwa prowadzone są przez specjalistów z 
IBM i Cap gemini, co gwarantuje profesjonalne i rzeczywiste, a nie teoretyczne podejście do tematów związanych z 
funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Ostatni semestr studiów przeznaczony jest na praktykę. Studenci mają także 
możliwość odbycia sześciomiesięcznego stażu w jednej z tych firm.

Rok utworzenia: 2009

NAUKI hUMANISTyCZNE 
I SPOłECZNE (DS6-7)

Języki
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Literatura i kultura: 
międzynarodowa 
wymiana literacka

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: francuski i polski

Literatura i kultura: międzynarodowa wymiana literacka, studia II stopnia

¢ Poziom rekrutacji studentów: dyplom licencjacki
¢ Czas trwania studiów: 2 lata
¢ Rekrutacja: podanie
¢ Czesne:  studenci ponoszą jedynie koszty rekrutacyjne właściwe dla uczelni macierzystej i są zwolnieni 
            z opłat na uczelni partnerskiej
¢ Uzyskane dyplomy:
	 •	Dyplom magistra Uniwersytetu Warszawskiego
	 •	Master, dyplom wydany przez Université Paris IV

Kontakt:

Uniwersytet Warszawski
Wydział Polonistyki

Prof. Danuta Knysz Tomaszewska
knytom@gmail.com

                       

Université de Paris-Sorbonne (Paris IV)

www.paris-sorbonne.fr

Rok utworzenia: 2005

Języki filologie
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Komunikacja kulturowa 
między Francją i Europą 

Środkową

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: francuski i polski

Komunikacja kulturowa między Francją i Europą Środkową, studia II stopnia

¢ Poziom rekrutacji studentów: dyplom licencjacki
¢ Czas trwania studiów: 2 lata
¢ Rekrutacja: podanie
¢ Czesne:  studenci ponoszą jedynie koszty rekrutacyjne właściwe dla uczelni macierzystej i są zwolnieni 
            z opłat na uczelni partnerskiej
¢ Uzyskane dyplomy:
	 •	Dyplom magistra Uniwersytetu Warszawskiego
	 •	Master, dyplom wydany przez Université Paris IV

Kontakt:

Uniwersytet Warszawski
Wydział Polonistyki

Prof. Danuta Knysz Tomaszewska
knytom@gmail.com

Université de Paris-Sorbonne (Paris IV)

www.paris-sorbonne.fr

Rok utworzenia: 2005

NAUKI hUMANISTyCZNE 
I SPOłECZNE (DS6-7)
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Komunikacja kulturowa między Francją i Europą Środkową, studia II stopnia

¢ Poziom rekrutacji studentów: dyplom licencjacki
¢ Czas trwania studiów: 2 lata
¢ Rekrutacja: podanie
¢ Czesne:  studenci ponoszą jedynie koszty rekrutacyjne właściwe dla uczelni macierzystej i są zwolnieni 
            z opłat na uczelni partnerskiej
¢ Uzyskane dyplomy:
	 •	Dyplom magistra Uniwersytetu Warszawskiego
	 •	Master, dyplom wydany przez Université Paris IV

Inżynier + Magister
Mechanika i Budowa 
Maszyn/Zarządzanie 
i Inżynieria Produkcji 

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: francuski, angielski

Inżynier + Magister, Mechanika i Budowa Maszyn / Zarządzanie 
i Inżynieria Produkcji (Mechanical Engineering and Applied Computer Science 
/ Gestion et Technologie / Business and Technology)

¢ Poziom rekrutacji studentów: po 2. roku studiów I stopnia
¢ Czas trwania studiów: 11 semestrów (8 + 3 semestry ) 
¢ Rekrutacja: znajomość jęz. francuskiego, wysoka średnia ocen oraz motywacja, rozmowa kwalifikacyjna
¢ Czesne:  studia bezpłatne
¢ Uzyskane dyplomy:
 •	Dyplom Inżyniera Politechniki łódzkiej
 •	Dyplom Magistra Politechniki łódzkiej
 •	Diplôme d’Ingénieur, poziom Master – dyplom uczelni Arts et Métiers ParisTech

Kontakt:

Politechnika Łódzka
IFE - Centrum Kształcenia Międzynarodowego 

dr inż. Dorota Piotrowska, 
dorota.piotrowska@p.lodz.pl, 
tel. +48 42 638 38 21
www.ife.p.lodz.pl

Arts et Métiers ParisTech 

Prof. Jean Quesada
jean.quesada@ENSAM.eu

Rok utworzenia: 2000

Korzyści ze studiów:

Politechnika łódzka jest 4. najlepszą uczelnią techniczną w Polsce. Programy studiów prowadzone w języku fran-
cuskim/angielskim, kształcące najlepszych inżynierów z fachową wiedzą techniczną mówiących płynnie językami 
obcymi oraz posiadających umiejętności zarządzania produkcją oraz menadżerskie. Studia oparte na najnowo-
cześniejszych 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 w grupie,  z orientacją mię-
dzynarodową. 
Podwójny dyplom z uczelnią Arts et Metiers ParisTech, jedną z najbardziej cenionych uczelni technicznych we 
Francji. 

NAUKI INżyNIERSKIE (DS8)Filologie
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Magister Inżynier
Elektronika 

i telekomunikacja

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: francuski, angielski

Studia II stopnia  

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone studia I stopnia
¢ Czas trwania studiów: 2 lata
¢ Rekrutacja: prowadzona przez Politechnikę Warszawską (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)
¢ Uzyskane dyplomy:
	 •	Dyplom magistra inżyniera Politechniki Warszawskiej 
	 •	Diplôme d’ingénieur de niveau Master, dyplom wydany przez Polytech’Nantes

Kontakt: 

Politechnika Warszawska
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 

prof. dr hab. Mieczysław Muraszkiewicz
M.Muraszkiewicz@elka.pw.edu.pl

                       

Polytech Nantes    
Ecole d’ingénieurs de l’Université de Nantes

Przemysław Bąkowski
przemyslaw.bakowski@univ-nantes.fr

Rok utworzenia: 2011

Korzyści ze studiów: 

•	Kompleksowy program o wąskiej tematyce.
•	liczne staże we Francji lub za granicą.
•	Wsparcie francuskiego regionu Kraj loary dla polskich studentów: stypendium w wysokości 740 € / miesiąc na 
pierwszym roku studiów.

Warsaw 
University of 
Technology
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PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: francuski (EC), angielski  i polski (AGH)

Double degree T.I.M.E. Programme

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: po 3  roku studiów 
¢ Czas trwania studiów: 4 semestry (studia odbywają się częściowo w Polsce i we Francji)
¢ Rekrutacja: złożenie aplikacji, znajomość języka obcego i zakwalifikowanie kandydata w procesie rekrutacji
¢ Czesne: opłata rekrutacyjna, możliwość otrzymania stypendium rządu francuskiego
¢ Uzyskane dyplomy:
 •	Magister Inżynier Akademii górniczo-hutniczej
 •	Diplôme d’Ingénieur des Ecoles Centrales

Groupe des Ecoles Centrales                                     

Dr Veronique Dziwniel, Associate Profesor
Ecole Centrale de lille
veronique.dziwnel@ec-lille.fr 

Korzyści ze studiów:

•	uzyskanie podwójnego dyplomu na najlepszych europejskich uczelniach, Agh i groupe des Ecoles 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
http://www.dwz.agh.edu.pl/pl/home/programy-stypendialne/t-i-m-e-

Rok utworzenia studiów: 2011

Double degree T.I.M.E. 
Programme

Kontakt: 
Akademia Górniczo-Hutnicza 
im. Stanisława Staszica w Krakowie             

dr inż. Konstanty Marszałek,
Koordynator Programu T.I.M.E.
marszale@agh.edu.pl
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Double degree T.I.M.E. 
Programme

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: angielski i polski(PWr), angielski i francuski (ENPC Paris Tech)

Double degree T.I.M.E. Programme

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: po 3. roku studiów 
¢ Czas trwania studiów: 4 semestry (studia odbywają się częściowo w Polsce i we Francji)
¢ Rekrutacja: złożenie aplikacji, znajomość języka obcego i zakwalifikowanie kandydata w procesie rekrutacji
¢ Czesne: opłata rekrutacyjna
¢ Uzyskane dyplomy:
 •	Magister Inżynier Politechniki Wrocławskiej
 •	Diplôme d’Ingénieur de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées

Kontakt:

Politechnika Wrocławska                                 

Ewa Mroczek
ewa.mroczek@pwr.wroc.pl 
tel.: +48 71 320 4346

ENPC Paris Tech - Ecole Nationale 
des Ponts et Chaussées

Pierre Michaux 
pierre.michaux@enpc.fr

Korzyści ze studiów:

główne atuty programu wynikają z założonych celów, wypracowanych i sprawdzonych zasad postępowania oraz 
osiągniętych dotychczas wyników. Program jest realizowany przez uczelnie o uznanej renomie dydaktycznej i 
naukowej, oparty jest na zaufaniu, wzajemności i równoważności korzyści partnerów w ramach stowarzyszenia 
T.I.M.E. (Top Industrial Managers for Europe). Poza tym, pozwala stosunkowo niedużym kosztem czasu (przedłużenie 
studiowania o 1 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 dy-
plomów zwiększa szanse zatrudnienia na europejskim rynku pracy. Polscy studenci mają także możliwość odbycia 
staży w renomowanych firmach międzynarodowych podczas pobytu we Francji.

Strona internetowa programu: www.dwm.pwr.wroc.pl/t_i_m_e

Rok utworzenia studiów: 2010

NAUKI INżyNIERSKIE (DS8)
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PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: francuski (ENSTA) oraz angielski i polski (PWr)

Double degree T.I.M.E. Programme

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: po 3. roku studiów  
¢ Czas trwania studiów: 4 semestry (studia odbywają się częściowo w Polsce i we Francji)
¢ Rekrutacja: złożenie aplikacji, znajomość języka obcego i zakwalifikowanie kandydata w procesie rekrutacji
¢ Czesne: opłata rekrutacyjna 
¢ Uzyskane dyplomy:
 •	Magister Inżynier Politechniki Wrocławskiej
 •	Diplôme d’Ingénieur de l’ENSTA

ENSTA ParisTech                                         

Cecile Marin
cecile.marin@ensta.fr

Korzyści ze studiów:

główne atuty programu wynikają z założonych celów, wypracowanych i sprawdzonych zasad postępowania oraz 
osiągniętych dotychczas wyników. Program jest realizowany przez uczelnie o uznanej renomie dydaktycznej i 
naukowej, oparty jest na zaufaniu, wzajemności i równoważności korzyści partnerów w ramach stowarzyszenia 
T.I.M.E. (Top Industrial Managers for Europe). Poza tym, pozwala stosunkowo niedużym kosztem czasu (przedłużenie 
studiowania o 1 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 dy-
plomów zwiększa szanse zatrudnienia na europejskim rynku pracy. Polscy studenci mają także możliwość odbycia 
staży w renomowanych firmach międzynarodowych podczas pobytu we Francji.

Strona internetowa programu: www.dwm.pwr.wroc.pl/t_i_m_e

Rok utworzenia studiów: 2007

Double degree T.I.M.E. Programme

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: po 3. roku studiów 
¢ Czas trwania studiów: 4 semestry (studia odbywają się częściowo w Polsce i we Francji)
¢ Rekrutacja: złożenie aplikacji, znajomość języka obcego i zakwalifikowanie kandydata w procesie rekrutacji
¢ Czesne: opłata rekrutacyjna
¢ Uzyskane dyplomy:
 •	Magister Inżynier Politechniki Wrocławskiej
 •	Diplôme d’Ingénieur de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées

Double degree T.I.M.E.  
Programme

Kontakt: 

Politechnika Wrocławska                           

Ewa Mroczek
ewa.mroczek@pwr.wroc.pl 
tel: +48 71 320 4346

NAUKI INżyNIERSKIE (DS8)
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PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: francuski (EC), angielski  i polski(PWr)

Double degree T.I.M.E. Programme

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: po 3. roku studiów 
¢ Czas trwania studiów: 4 semestry (studia odbywają się częściowo w Polsce i we Francji)
¢ Rekrutacja: złożenie aplikacji, znajomość języka obcego i zakwalifikowanie kandydata w procesie rekrutacji
¢ Czesne: opłata rekrutacyjna , możliwość otrzymania stypendium rządu francuskiego
¢ Uzyskane dyplomy:
       •	Magister Inżynier Politechniki Wrocławskiej
       •	Diplôme d’Ingénieur de l’Ecole Centrale

Ecole Centrale de Lille

Veronique Dziwniel 
veronique.dziwniel@ec-lille.fr

Korzyści ze studiów:

główne atuty programu wynikają z założonych celów, wypracowanych i sprawdzonych zasad postępowania oraz 
osiągniętych dotychczas wyników. Program jest realizowany przez uczelnie o uznanej renomie dydaktycznej i 
naukowej, oparty jest na zaufaniu, wzajemności i równoważności korzyści partnerów w ramach stowarzyszenia 
T.I.M.E. (Top Industrial Managers for Europe). Poza tym, pozwala stosunkowo niedużym kosztem czasu (przedłużenie 
studiowania o 1 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.wroc.pl/t_i_m_e

Rok utworzenia studiów: 2007

Double degree T.I.M.E. 
Programme

Kontakt: 

Politechnika Wrocławska                          

Ewa Mroczek
ewa.mroczek@pwr.wroc.pl 
tel: +48 71 320 4346

                    

NAUKI INżyNIERSKIE (DS8)
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PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: francuski (Supelec), angielski i polski (PWr)

Double degree T.I.M.E. Programme

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: po 3. roku studiów 
¢ Czas trwania studiów: 4 semestry (studia odbywają się częściowo w Polsce i we Francji)
¢ Rekrutacja: złożenie aplikacji, znajomość języka obcego i zakwalifikowanie kandydata w procesie rekrutacji
¢ Czesne: opłata rekrutacyjna , możliwość otrzymania stypendium rządu francuskiego
¢ Uzyskane dyplomy:
       •	Magister Inżynier Politechniki Wrocławskiej
       •	Diplôme d’Ingénieur de Supelec 

Supélec                                        

Dział współpracy międzynarodowej
International@supelec.fr

Korzyści ze studiów:

główne atuty programu wynikają z założonych celów, wypracowanych i sprawdzonych zasad postępowania oraz 
osiągniętych dotychczas wyników. Program jest realizowany przez uczelnie o uznanej renomie dydaktycznej i 
naukowej, oparty jest na zaufaniu, wzajemności i równoważności korzyści partnerów w ramach stowarzyszenia 
T.I.M.E. (Top Industrial Managers for Europe). Poza tym, pozwala stosunkowo niedużym kosztem czasu (przedłużenie 
studiowania o 1 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 dy-
plomów zwiększa szanse zatrudnienia na europejskim rynku pracy. Polscy studenci mają także możliwość odbycia 
staży w renomowanych firmach międzynarodowych podczas pobytu we Francji.

Strona internetowa programu: www.dwm.pwr.wroc.pl/t_i_m_e 

Rok utworzenia studiów: 2009

Double degree T.I.M.E. 
Programme

Kontakt:

Politechnika Wrocławska                                    

Ewa Mroczek 
Deputy head International Office                           
ewa.mroczek@pwr.wroc.pl 
                    

NAUKI INżyNIERSKIE (DS8)
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STIC (DS9)

Magister Inżynier
kierunek: 

Mikroelektronika, 
Elektronika, 

Technologie cyfrowe 

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: francuski, polski, angielski

Magister Inżynier, kierunek: Mikroelektronika, Elektronika, Technologie cyfrowe 

¢ Poziom rekrutacji studentów: po 2 roku studiów I stopnia
¢ Czas trwania studiów: 10 semestrów (7+ 3 semestry)
¢ Rekrutacja: znajomość jęz. francuskiego, wysoka średnia ocen oraz motywacja, rozmowa kwalifikacyjna
¢ Czesne:  studia bezpłatne
¢ Uzyskane dyplomy:
 •	Dyplom Inżyniera Politechniki łódzkiej
 •	Dyplom Magistra Politechniki łódzkiej
 •	Diplôme d’Ingénieur, poziom Master - l’Ecole d’ingénieurs de l’Université de Nantes

Kontakt:

Politechnika Łódzka

Prof. Zygmunt Ciota
ciota@dmcs.pl
tel.: +48 42 6312652

Polytech Nantes
Ecole d’ingénieurs de l’Université de Nantes

Antoine goullet
antoine.goullet@univ-nantes.fr

Rok utworzenia: 2005

Korzyści ze studiów:

Politechnika łódzka jest czwartą najlepszą uczelnią techniczną w Polsce. Programy studiów prowadzone nie tylko w 
języku polskim, ale również francuskim i angielskim, kształcą najlepszych inżynierów z fachową wiedzą techniczną 
mówiących płynnie językami obcymi oraz posiadających umiejętności zarządzania produkcją oraz menadżerskie. 
Wspólne studia prowadzone razem z l’Ecole polytechnique de l’Université de Nantes (Polytech Nantes) umożliwiają 
polskim studentom zapoznanie się z bardzo zaawansowaną współpracą francuskich uczelni technicznych z przemy-
słem, szczególnie w dziedzinie mikroelektroniki i telekomunikacji. Większość prac dyplomowych stanowi realizację 
projektów wykonywanych przez uczelnie techniczne dla przemysłu. Ponadto, ze względu na bardzo intensywną 
współpracę międzynarodową prowadzoną przez PolytechNantes, studenci doskonalą swoje umiejętności współpra-
cy w międzynarodowych zespołach badawczych realizujących projekty dedykowane dla przemysłu. 
Absolwenci otrzymują podwójny dyplom z uczelnią l’Ecole d’ingénieurs de l’Université de Nantes, jedną z najbar-
dziej cenionych uczelni technicznych we Francji. 
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Rozdział 2:
Polsko-francuski udział w programach Erasmus-Mundus 
w podziale na kierunki  
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MATHMODS Mathematical 
Modelling in Engineering: 

Theory, Numerics, 
Applications

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: angielski

MATHMODS Mathematical Modelling in Engineering: 
Theory, Numerics, Applications

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: licencjat lub Bachelor (matura + 3 lata studiów)
¢ Czas trwania studiów: 2 lata 
¢ Rekrutacja: po złożeniu wymaganych dokumentów 
¢ Czesne: od 8 000 do 16 000 euro zależnie od zaszeregowania studenta  
¢ Uzyskany dyplom: MsC

Kontakt: 

Politechnika Gdańska         

Jarosław Rybicki
g. Narutowicza 11/12
80- 952 gdańsk
Tel: + 48 58 34 72 83

                    

Université Nice Sophia Antipolis

Pierre-Emmanuel Jabin
Parc Valrose
06 108  Nicea Cedex 02
Tel: + 33 4 92 07 62 20

Korzyści ze studiów:

Strona internetowa: http://www.mathmods.eu/

MATEMATyKA (DS1)
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MATHMODS Mathematical Modelling in Engineering: 
Theory, Numerics, Applications

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: licencjat lub Bachelor (matura + 3 lata studiów)
¢ Czas trwania studiów: 2 lata 
¢ Rekrutacja: po złożeniu wymaganych dokumentów 
¢ Czesne: od 8 000 do 16 000 euro zależnie od zaszeregowania studenta  
¢ Uzyskany dyplom: MsC

NAUKA O MORZACh I ZIEMI 
Z ElEMENTAMI ASTRONOMII (DS3)

MARES - Doctoral 
Programme in Marine 
Ecosystem Health and 

Conservation

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: angielski

MARES Doctoral Programme in Marine Ecosystem Health and Conservation

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: Master (matura + 5 lat studiów) 
¢ Czas trwania studiów: 3 lata 
¢ Rekrutacja: po złożeniu wymaganych dokumentów 
¢ Czesne: 
¢ Uzyskany dyplom: podwójny doktorat z nauk oceanograficznych 

Kontakt :

Uniwersytet Gdański

Prof. dr Maciej Wołowicz 
ocernw@univ.gda.pl

Université Pierre et Marie Curie

Prof. Dr. Jean-Marc guarini
Jean-marc.guarini@upmc.fr

Korzyści ze studiów:

Ten program studiów doktoranckich MARES oferuje kształcenie na poziomie zaawansowanym w sześciu dzie-
dzinach nauki badających wpływ działalności człowieka na środowisko morskie, takich jak przyszłość oceanów, 
ekosystem morski, zasoby naturalne i ich wykorzystanie, zanieczyszczenie środowiska, niszczenie siedlisk gatunków 
morskich itd. 

Program umożliwia doktorantom nawiązanie licznych kontaktów z innymi kandydatami, uczelniami, placówkami 
badawczymi i firmami. 

Strona internetowa: http://www.mares-eu.org
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ChEMIA (DS4)

ASC Master of Science, 
Advanced Spectroscopy 

in Chemistry

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: angielski

ASC Master of Science, Advanced Spectroscopy in Chemistry

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: licencjat lub Bachelor (matura + 3 lata studiów) 
¢ Czas trwania studiów: 2 lata 
¢ Rekrutacja: po złożeniu wymaganych dokumentów 
¢ Czesne: 2 000 euro (dla studentów z Unii Europejskiej)
¢ Uzyskany dyplom: Double/Joint Chemistry Euromaster® of Science with thesis diploma 
            in «Advanced Spectroscopy in Chemistry» 

Kontakt:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie             
Wydział Chemii                                            
                                     
SOJKA Zbigniew                                                                         
sojka@chemia.uj.edu.pl                                                         
Tel: (48 12) 663 22 95

Université de Lille 1 Sciences et Technologies
Département de Chimie

Prof. Sylvain Cristol - ASC Network Coordinator
sylvain.cristol@univ-lille1.fr

Korzyści ze studiów:

Sieć ASC ma na celu przygotowanie studentów do roli ekspertów międzynarodowych oraz rozwijanie ich kompe-
tencji w celu podjęcia studiów doktoranckich i/ lub kariery zawodowej w przemyśle (analiza chemiczna i badania 
strukturalne materiałów).

Oprócz zaawansowanej specjalizacji i dostępu do najnowszych technologii w ramach studiów, program zakładający 
kształcenie w różnych placówkach umożliwia studentom zdobycie wspólnych podstaw wiedzy na kilku uczelniach 
w Europie. 

Na sieć ASC składa się 7 europejskich uczelni: w Bergen (Norwegia), Bolonii (Włochy), helsinkach (Finlandia), Krako-
wie (Polska), lipsku (Niemcy), lille (Francja) i Madrycie (hiszpania). 

Strona internetowa: http://www.master-asc.org/
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ChEMIA (DS4)

SERP-Chem - Internatio-
nal Master in Surface, 

Electro, Radiation, 
Photo – Chemistry

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: angielski

SERP-Chem-International, Master in Surface, Electro, Radiation, Photo, Chemistry

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: licencjat lub Bachelor (matura + 3 lata studiów) 
¢ Czas trwania studiów: 2 lata 
¢ Rekrutacja: po złożeniu wymaganych dokumentów 
¢ Czesne: 2 500 euro rocznie (dla studentów z Unii Europejskiej)
¢ Uzyskany dyplom: podwójny dyplom (Master in Chemistry)

Kontakt :

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. Bohdan Skalski
61-712 Poznań - Polska
Tel: 829-1351
bskalski@amu.edu.pl

Université Paris-Sud 11

Beatrix Piredda
Building 332 (2nd floor)
91 405 ORSAy cedex - FRANCJA
Tel: 01.69.15.59.01
serp-chem@u-psud.fr

Korzyści ze studiów:

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 popra-
wy selektywności i efektywności procesów chemicznych oraz przemysłowych. 

Strona internetowa: http://www.serp-chem.eu/



MONABIPHOT – 
Molecular nano- and 

bio-photonics for 
telecommunications 
and biotechnologies

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: angielski, francuski, hiszpański 

MONABIPHOT Molecular nano and bio-photonics for telecommunications 
and biotechnolgies

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: licencjat lub Bachelor (matura + 3 lata studiów) 
¢ Czas trwania studiów: 2 lata 
¢ Rekrutacja: po złożeniu wymaganych dokumentów 
¢ Czesne: 2 000 euro rocznie 
¢ Uzyskany dyplom: podwójny dyplom (Master)

Kontakt: 

Politechnika Wrocławska 

Prof. Andrzej MINIEWICZ, 
Andrzej.Miniewicz@pwr.wroc.pl

Uniwersytet Wrocławski 

Ecole Normale Supérieure de Cachan

Prof. Isabelle ledoux 
ledoux@lpqm.ens-cachan.fr

Magdalena KESKA
magdalena.keska@lpqm.ens-cachan.fr

Université Paris Descartes

Korzyści ze studiów:

Są to studia magisterskie oferujące oryginalny, pozwalający na zdobycie kwalifikacji  program w zakresie fotoniki 
molekularnej dla telekomunikacji i nauk biologicznych.  

Na 2 studentów przypada 3 wykładowców akademickich, co sprawia, że studia odbywają się w optymalnych warun-
kach nauczania. 

Strona internetowa: http://www.monabiphot.ens-cachan.fr/
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BIOlOgIA, NAUKI MEDyCZNE (DS5)



EMLE - European Master 
in Law and Economics

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: angielski

Rok utworzenia: 2004

EMLE European Master in Law and Economics

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: licencjat lub Bachelor (matura + 3 lata studiów) 
¢ Czas trwania studiów: 1 rok 
¢ Rekrutacja: po złożeniu wymaganych dokumentów 
¢ Czesne: 5 500 euro (dla studentów z Unii Europejskiej)
¢ Uzyskany dyplom: podwójny (lub potrójny) dyplom magisterski wydawany przez uczelnię przyjmującą 

Kontakt :

Szkoła Główna Handlowa                                  
w Warszawie (SGH)    

Jaroslaw Beldowski                                           
jbeldowski@yahoo.com                                     

Université Paul Cézanne Aix-Marseille III

Pierre garrelo
pierre.garello@univ-cezanne.fr

Korzyści ze studiów:

Program EMlE oferuje studentom podejście interdyscyplinarne w dziedzinie prawa i ekonomii.

Umożliwia studia na trzech różnych uczelniach europejskich wybieranych z siedmiu uczelni partnerskich w Europie. 

Strona internetowa: http://www.emle.org
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BIOlOgIA, NAUKI MEDyCZNE (DS5)
NAUKI hUMANISTyCZNE 
I SPOłECZNE (DS6-7) prawo



EUROPUBHEALTH 
European Public Health 

Master

PROPONOWANE STUDIA:

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

EUROPHEALTH European Public Health Master

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: licencjat lub Bachelor (matura + 3 lata studiów)
¢ Czas trwania studiów: 2 lata 
¢ Rekrutacja: po złożeniu wymaganych dokumentów 
¢ Czesne: 8 000 euro
¢ Uzyskany dyplom: podwójny dyplom w dziedzinie zdrowia publicznego 

Kontakt: 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
Collegium Medicum

Irmina Jurkiewicz
eph-sekretariat@izp.cm-uj.krakow.pl
                            

Ecole des Hautes Etudes en Sante Publique

Anke grapenthin
anke.graphentin@ehesp.fr

Université Rennes 1
Institut d’Etudes Politiques de Rennes

Korzyści ze studiów:

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 global-
nym 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 koniecznych przyszłym pracownikom do 
pełnienia funkcji w sektorze publicznym lub prywatnym, na wszystkich poziomach systemu (lokalnym, regionalnym, 
krajowym, europejskim, międzynarodowym).

Strona internetowa: http://www.europubhealth.org/
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NAUKI hUMANISTyCZNE 
I SPOłECZNE (DS6-7)

zarządzanie, 
ManageMent



INTERZONES - Cultural 
Studies in Literary 

Interzones

PROPONOWANE STUDIA:

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

INTERZONES- Cultural Studies in Literary Interzones

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: Master (matura + 5 lata studiów) 
¢ Czas trwania studiów: 3 lata 
¢ Rekrutacja: po złożeniu wymaganych dokumentów 
¢ Czesne: od 2 130 do 5 376 euro w zależności od zaszeregowania studenta 
¢ Uzyskany dyplom: 2 doktoraty uzyskane w ramach wspólnego przewodu doktorskiego i zaświadczenie 
            trzeciej uczelni przyjmującej 

Kontakt: 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Tomasz Bilczewski
tomasz.bilczewski@uj.edu.pl

Université Paris 10

Université de Perpignan

Pr. Jonathan Pollock
pollock@univ-perp.fr

Université de Provence Aix-Marseille 1

Claudio Milanesi
Claudio. Milanesi@univ-provence.fr

Université Sorbonne Nouvelle Paris 3

Korzyści ze studiów:

Program badawczy tych 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 zagadnie-
niach 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.).

Strona internetowa: http://www.mundusphd-interzones.eu 

EUROPHEALTH European Public Health Master

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: licencjat lub Bachelor (matura + 3 lata studiów)
¢ Czas trwania studiów: 2 lata 
¢ Rekrutacja: po złożeniu wymaganych dokumentów 
¢ Czesne: 8 000 euro
¢ Uzyskany dyplom: podwójny dyplom w dziedzinie zdrowia publicznego 
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zarządzanie, 
ManageMent

filologie



EMARO - European 
Master in Advanced 

Robotics

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: angielski 

European Master in Advanced Robotics/Inżynieria, robotyka

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: licencjat lub Bachelor (matura + 3 lata studiów) 
¢ Czas trwania studiów: 2 lata
¢ Rekrutacja: po złożeniu wymaganych dokumentów
¢ Czesne: 4 000 euro / rok (dla studentów z Unii Europejskiej)
¢ Uzyskany dyplom: podwójny dyplom z robotyki 

Kontakt: 

Politechnika Warszawska 
                                     
Prof. Teresa Zielińska
teresaz@meil.pw.edu.pl

Ecole Centrale de Nantes

Anne-laure Frémondière
international@ec-nantes.fr 

Korzyści ze studiów:

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, auto-
matyka, 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.
EMARO prowadzi konsorcjum 6. europejskich i azjatyckich szkół wyższych: Ecole Centrale de Nantes (Francja), Poli-
technika Warszawska (Polska), Università di genova (Włochy), Asian Institute of Technology (AIT) (Tajlandia), Faculty 
of Science and Technology in Keio University (STKU) (Japonia), Shanghai Jiao Tong University (SJTU) (Chiny).

Strona internetowa: http://emaro.irccyn.ec-nantes.fr

Warsaw 
University of 
Technology
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NAUKI INżyNIERSKIE (DS8)



OPSCITECH - 
Optics in Science 
and Technology

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: angielski

OPSCITECH Optics in Science and Technology

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: licencjat lub Bachelor (matura + 3 lata studiów) 
¢ Czas trwania studiów: 2 lata 
¢ Rekrutacja: po złożeniu wymaganych dokumentów
¢ Czesne: 4 600 euro rocznie (dla studentów z Unii Europejskiej)
¢ Uzyskany dyplom: podwójny dyplom z inżynierii, optyki lub fotoniki (zależnie od uczelni przyjmującej)

Kontakt: 

Politechnika Warszawska 

Małgorzata KUJAWIŃSKA
MIChAł JóŹWIK

INSTITUT D’OPTIQUE Graduate School

2 avenue Augustin Fresnel
91127 Palaiseau Cedex France
Tél: +33 1 64 53 32 08

Université Paris-Sud XI

Arnaud Dubois
Jacques Robert
Maïké Seychelles

Korzyści ze studiów:

MSc OpSciTech to europejskie zintegrowane studia magisterskie, które oferują studentom globalny i wielodyscypli-
narny program nauczania w dziedzinie optyki (aspekty badawcze, inżynieria, prace aplikacyjne w wielu sektorach 
gospodarki).  

Studia są prowadzone na poziomie zaawansowanym przez sześć europejskich uczelni z pięciu krajów. Program 
korzysta z pomocy finansowej Komisji Europejskiej oraz wsparcia liczących się firm przemysłowych, takich jak Alca-
tel-lucent, Philips, Saint-gobain, Thales, Zeiss czy ASMl.

Strona internetowa: http://www.master-optics.eu

Warsaw 
University of 
Technology
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NAUKI INżyNIERSKIE (DS8)



68

EMSHIP 
European Education in 
Advanced Ship Design

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: angielski  

EMSHIP European Education in Advanced Ship Design

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: Master (matura + 5 lat studiów)  
¢ Czas trwania studiów: 1 rok i 6 miesięcy 
¢ Rekrutacja: po złożeniu wymaganych dokumentów 
¢ Czesne: 4 950 euro (dla studentów z Unii Europejskiej)
¢ Uzyskany dyplom: podwójny dyplom + dodatkowy dyplom trzeciej uczelni przyjmującej 

Kontakt:

Zachodniopomorski Uniwersytet                                
Technologiczny

Prof. Maciej Taczała           
maciej.taczala@zut.edu.pl

Prof. Zbigniew Sekulski 
zbigniew.sekulski@zut.edu.pl 

Ecole Centrale de Nantes

Fouad Bennis                                                                                                       
fouad.bennis@irccyn.ec-nantes.fr

Korzyści ze studiów :

Studia magisterskie EMShIP Erasmus Mundus oferują kształcenie na poziomie zaawansowanym z zakresu projekto-
wania 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. 

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

NAUKI INżyNIERSKIE (DS8)
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M.E.S.C. - Materials for 
Energy Storage 
and Conversion

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: angielski

M.E.S.C Materials for Energy Storage and Conversion

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: licencjat lub Bachelor (matura + 3 lata studiów)
¢ Czas trwania studiów: 2 lata 
¢ Rekrutacja: po złożeniu wymaganych dokumentów 
¢ Czesne: nie podano 
¢ Uzyskany dyplom: Master in Materials for Energy Storage and Conversion

Kontakt:

Politechnika Warszawska                                          

Władek WIECZOREK
wladek@ch.pw.edu.pl
                     

Université de Picardie Jules Verne

Jamila TAMIMy
jamila.tamimy @u-picardie.fr

Université Paul Sabatier Toulouse III

Université de Provence Aix-Marseille I

Korzyści ze studiów:

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

Warsaw 
University of 
Technology

Rok utworzenia: 2004

NAUKI INżyNIERSKIE (DS8)
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CZęść 2:
SyNTEZA
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Uczelnia francuska Uczelnia polska Nazwa studiów Informacje

Université du Maine  le Mans
Uniwersytet śląski/

Akademia im. Jana Długosza 
w Częstochowie

Nanophysics and Mesoscopic Materials – 
Modellinig and Applications (NMMMA): 
polsko-francuskie magisterium z fizyki

Str. 7

Université de Strasbourg Politechnika Wrocławska Podwójny dyplom - Magister fizyki Str. 8

Uczelnia francuska Uczelnia polska Nazwa studiów Informacje

Université d'Orléans Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie

Polsko-francuskie studia magisterskie 
z biotechnologii Str. 10

Uczelnia francuska Uczelnia polska Nazwa studiów Informacje

Université d'Orléans Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie

Polsko-francuskie magisterium 
w zakresie chemii Str. 9

Uczelnia francuska Uczelnia polska Nazwa studiów Informacje

Université d’Orléans Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie

Szkoła Prawa Francuskiego w Krakowie:
- Kurs wprowadzający do prawa 

francuskiego - Master en droit privé
Str. 11

Université François Rabelais 
de Tours Uniwersytet łódzki

Szkoła Prawa Francuskiego w łodzi: - Kurs wpro-
wadzający do prawa francuskiego - Francuskie 

Magisterium Prawa – „Prawnik Europejski”
Str. 12

Université de Poitiers Uniwersytet Warszawski
Szkoła Prawa Francuskiego w Warszawie: Kurs wstępu 

do prawa francuskiego i europejskiego Francuskie 
Magisterium Prawa, kierunek: prawo biznesowe

Str. 13

Université Paris-Dauphine Uniwersytet Wrocławski
Szkoła Prawa Francuskiego we Wrocławiu: - Kurs wprowadzający 
do prawa francuskiego - Master en droit européen et internatio-

nal des affaires (DEIA) - francuskie magisterium prawa
Str. 14

Université Toulouse 1 
Capitole

Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie

Master / llM
In globalisation, Corporate Responsability and law Str. 15

Uczelnia 
francuska Uczelnia polska Nazwa studiów Informacje

IEP Bordeaux Uniwersytet  śląski Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych Uniwersytetu 
śląskiego w Katowicach: Studia II stopnia w zakresie politologii Str. 16

Université 
Cergy Pontoise

Szkoła główna handlowa 
(Sgh) / Uniwersytet Warszawski

Niestacjonarne Polsko-Francuskie Europejskie 
Studia Doktoranckie Str. 17

IEP Strasbourg Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie Studia magisterskie w zakresie europeistyki Str. 18

FIZyKA (DS2)

Nauki polityczne

CHEMIA (DS4)

BIOLOGIA, NAUKI MEDyCZNE (DS5)

NAUKI HUMANISTyCZNE I SPOŁECZNE (DS6-7)

Rozdział 1:  
Lista podwójnych dyplomów francusko-polskich

Prawo



Uczelnia francuska Uczelnia polska Nazwa studiów Informacje

ESC Bretagne Brest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie licencjat, Bachelor 
in Management Str. 19

Sup de Co Montpellier 
(ESC Montpellier) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  licencjat, Bachelor 

of Business Administration Str. 20

ESC Troyes Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie licencjat Str. 21

groupe Sup de Co la Rochelle Politechnika łódzka IFE - Centrum 
Kształcenia  Międzynarodowego

Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji Str. 22

Université Paris 13 Wyższa Szkoła Zarządzania
Ochroną Pracy w Katowicach (WSZOP)

licencjat MOSS: Zarządzanie
organizacjami służby zdrowia Str. 23

Université Paris 13 Uniwersytet Ekonomiczny 
w Poznaniu

Francusko-polskie studia w zakresie 
zarządzania: Master Administra-

tiondes entreprises
Str. 24

ESCP Europe Uniwersytet Ekonomiczny 
w Poznaniu

Studia II stopnia
prowadzone przez UE w Poznaniu i 
ESCP Europe w Paryżu i/lub Berlinie

Str. 25

Sup de Co Montpellier 
(ESC Montpellier)

Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie

Master in International
Management

Str. 26

ESC Bretagne Brest Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie

Master in International
Management
- Magisterium

Str. 27

ESCP Europe Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie

Master in Management
- Magisterium

Str. 28

SKEMA Business School Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie

Master in Management
- Magisterium

Str. 29

Toulouse Business School

śląska Międzynarodowa 
Szkoła handlowa (SMSh)

Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach

Polsko-francuskie
magisterium

w zakresie zarządzania
Str. 30

ESC Clermont
śląska Międzynarodowa 

Szkoła handlowa (SMSh) Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach

„Finance and Auditing” 
- studia podyplomowe

Str. 31

ESC Clermont śląska Międzynarodowa 
Szkoła handlowa (SMSh)

Polsko-francuskie magisterium
w zakresie zarządzania Str. 32

Université de haute Alsace Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach

Master EUCOREM: 
studia II stopnia Str. 33

groupe Ecole Supérieure 
de Commerce 
de Chambéry

Politechnika łódzka IFE - Centrum
 Kształcenia Międzynarodowego

Zarządzanie
studia II stopnia Str. 34

groupe Sup de Co la Rochelle Politechnika łódzka IFE - Centrum 
Kształcenia  Międzynarodowego

Zarządzanie
studia II stopnia Str. 35

Université Jean Moulin lyon 3 Uniwersytet łódzki
Polsko-Francuski Program

Studiów w zakresie
Zarządzania typu MBA

Str. 36

hEC Szkoła główna handlowa (Sgh)
Postgraduate studies Risk 

Management in International Business Str. 37

Université d’Angers Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu

Magister Polsko-Francuski Program 
Studiów Magisterskich (PFPM) Str. 38

Université Paris 13
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocła-
wiu / Akademia Medyczna im. Piastów 

śląskich we Wrocławiu

Magister MOSS: Zarządzanie 
instytucjami opieki zdrowotnej

i społecznej
Str. 39

grenoble Ecole 
de Management Akademia leona Koźmińskiego Master in International Business 

Management Str. 40

Zarządzanie, management

72
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Uczelnia francuska Uczelnia polska Nazwa studiów Informacje

Université Paris Sorbonne 
(Paris IV) Uniwersytet Warszawski

Językoznawstwo: ujęcie teoretyczne
problemów związanychz tłumaczeniami

polsko-francuskimi
Str. 41

Université de Poitiers Uniwersytet Warszawski Dyplom magistra w zakresie filologii
Specjalność: filologia romańska Str. 42

INAlCO Uniwersytet Warszawski Polonistyka i slawistyka, języki i kultury 
Europy środkowo-Wschodniej Str. 43

INAlCO Uniwersytet Warszawski Języki i kultury Azji, Afryki, środkowego 
Wschodu oraz innych regionów świata Str. 44

Université Paris 8 Katolicki Uniwersytet lubelski
Polsko-francuski program studiów 

magisterskich w zakresie językoznawstwa,
Specjalność „Dydaktyka języków obcych”

Str. 45

Université Paris 13 Uniwersytet Pedagogiczny w 
Krakowie

Przetwarzanie informatyczne i lingwistyczne 
dokumentów pisemnych - Master Pro TIlDE Str. 46

Uczelnia francuska Uczelnia polska Nazwa studiów Informacje

Université Paris Sorbonne 
(Paris IV) Uniwersytet Warszawski literatura i kultura: międzynarodowa

wymiana literacka Str. 47

Université Paris Sorbonne 
(Paris IV) Uniwersytet Warszawski Komunikacja kulturowa między 

Francją i Europą środkową Str. 48

Uczelnia francuska Uczelnia polska Nazwa studiów Informacje

Ecole d’ingénieurs de 
l'université de Nantes 

Polytech’Nantes
Politechnika łódzka

Magister Inżynier kierunek:
Mikroelektronika, Elektro-
nika, Technologie cyfrowe

Pg 56

Uczelnia francuska Uczelnia polska Nazwa studiów Informacje

ENSAM Arts et Métiers 
Paris Tech Politechnika łódzka Inżynier + Magister Mechanika i Budowa

Maszyn/Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Str. 49

Ecole d’ingénieurs de l’universi-
té de Nantes Polytech’Nantes Politechnika Warszawska Magister Inżynier 

Elektronika i telekomunikacja Str. 50

groupement des Ecoles 
Centrales

Akademia górniczo-hutnicza 
im. Stanisława Staszica w 

Krakowie

Double degree T.I.M.E.
Programme Str. 51

ENPC Paris Tech_ Ecole Natio-
nale des Ponts et Chaussées Politechnika Wrocławska Double degree T.I.M.E.

Programme Str. 52

ENSTA Paris Tech Ecole natio-
nale supérieure de techniques 

avancées
Politechnika Wrocławska Double degree T.I.M.E.

Programme Str. 53

groupement des Ecoles 
Centrales Politechnika Wrocławska Double degree T.I.M.E.

Programme Str. 54

SUPElEC Politechnika Wrocławska Double degree T.I.M.E.
Programme Str. 55

Języki

Filologie

NAUKI INżyNIERSKIE (DS8)

STIC	(DS9)
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Uczelnia francuska Uczelnia polska Nazwa studiów/
lub dziedzina Informacje

ESC Montpellier
Akademia humani-

styczno-Ekono-
miczna w łodzi

Zarządzanie http://www.esc-montpellier.com/
http://wshe.lodz.pl/

TElECOM Paris Tech

Akademia górni-
czo-hutnicza im. 

Stanisława Staszica 
w Krakowie

Nauki inżynierskie http://www.telecom-paristech.fr/
http://www.agh.edu.pl/

TElECOM Bretagne Politechnika 
gdańska Nauki inżynierskie http://www.telecom-bretagne.eu/

http://www.Str..gda.pl/

Ecole Centrale de lille Politechnika 
gdańska Nauki inżynierskie

http://www.ec-lille.fr/
http://www.Str..gda.pl

Ecole Centrale de lyon Politechnika 
łódzka Nauki inżynierskie http://www.ec-lyon.fr/

http://www.p.lodz.pl/

ENPC Paris Tech_ Ecole 
Nationale des Ponts et 

Chaussées

Politechnika 
Warszawska Nauki inżynierskie

http://www.enpc.fr/
http://www.pw.edu.pl/

hEC
(en consortium avec 

london Business School 
et Norwegian School of 
Economics and Business 

Administration)

Politechnika 
Warszawska

Masters of Business 
Administration:

-Executive MBA (2 lata)
-International MBA 

(1 rok)

mba@business.edu.pl

Institut Polytechnique 
de grenoble

Akademia górni-
czo-hutnicza im. 

Stanisława Staszica 
w Krakowie

Informatyka 
– magister inżynier

http://www.dwz.agh.edu.pl/
dwz@agh.edu.pl

INNE PODWóJNE DyPLOMy:

Kolejne programy w przygotowaniu:

1. Paris V René Descartes i polska uczelnia
2. Université de Toulouse 1 – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
3. Podwójne magisterium w zakresie nauk humanistycznych i społecznych (FR)/ 
    oraz historii (Pl), Université de Strasbourg – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 
4. Master ESCP Europe – Szkoła główna handlowa
5. Master Sciences Po Paris - Szkoła główna handlowa
6. Trójstronne magisterium « Europa »:  Uniwersytet Opolski - Université de Mayence -
     Université de Bourgogne.
7. Studia licencjackie w zakresie zarządzania i administracji: Université Paris 13 - 
    Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
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1. Podział na poziom studiów, wszystkie dziedziny    

2. Podział na kierunki, wszystkie dziedziny     
    

Rozdział 2:  
Podział na kierunki i poziom studiów 

Fizyka 3,2 %

Chemia 1,6 %

Biologia, nauki medyczne 1,6 %

Prawo 13,1 %

Nauki polityczne 6,5 %

Zarządzanie, management 39,3 %

Nauki inżynierskie 18 %

STIC 1,6 %

Języki 9,8 %

Filologie 4,9 %

licencjat 11,4 %

Magister 86,8 %

Doktorat 1,6 %
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3. Podział na kierunki i poziom studiów      
    

licencjat  

Magister  

Doktorat  

Fizyka 3,2 %

Chemia 1,6 %

Biologia, nauki medyczne 1,6 %

Prawo 13,1 %

Nauki polityczne 3,9 %

Zarządzanie, management 27,8 %

Nauki inżynierskie 18 %

STIC 1,6 %

Języki 9,8 %

Filologie 4,9 %

Nauki polityczne 1,6 %

Zarządzanie, management 11,4 %
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CZęść 3:  
NARZęDZIA
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Wiele polskich uczelni podejmuje współpracę z francuskimi placówkami szkolnictwa wyż-
szego, jednakże nie jest łatwo ocenić stopień jej zaawansowania. Przybiera ona nieraz po-
stać sformalizowanych porozumień między francuskimi i polskimi placówkami państwo-
wymi i/lub prywatnymi. Należy także pamiętać o nieformalnej, trudnej do wyrażenia w 
liczbach współpracy między nauczycielami akademickimi i naukowcami, która owocuje 
misjami, zaproszeniami, wykładami, seminariami i konferencjami. 
Oprócz porozumień istnieją bardziej złożone formy partnerstwa proponujące polskim i 
francuskim studentom programy studiów specjalistycznych zakończonych dyplomem (li-
cencjat, master lub doktorat).

Rozdział 1: Prezentacja francuskich i polskich przepi-
sów 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 admini-
stracyjnych. 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 (1), podczas gdy w Polsce, gdzie nie istnieje krajowe ustawodawstwo w tej 
dziedzinie, opis programów podwójnego dyplomu umieszcza się zazwyczaj w regulaminach wewnętrz-
nych uczelni (2).

1. Dyplomy francuskich uczelni wydawane w ramach współpracy międzynarodo-
wej  

Francuskie ministerstwo szkolnictwa wyższego i badań naukowych 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 okól-
niku z 11 maja 2011 r.: „Podwójny dyplom oznacza równoczesne wydanie przez każde z państw dy-
plomu krajowego we właściwej mu postaci. Student może uzyskać tyle dyplomów, ilu jest partnerów 
uczestniczących w ukończonych przez niego studiach, prowadzonych w ramach współpracy między-
narodowej.”
Powyższa definicja obejmuje dyplomy wydawane w ramach programów Erasmus Mundus. Informa-
tor zawiera listę oraz szczegółowe karty informacyjne dotyczące studiów magisterskich i doktoranc-
kich Erasmus Mundus związanych z Francją i Polską.
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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 wydawa-
nia 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 międzynaro-
dowej. 

Art. 1 — W celu umacniania europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego i badań naukowych oraz roz-
woju 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 międzynarodo-
wej, na warunkach określonych w niniejszym dekrecie. 

Art. 2  — Współpraca międzynarodowa jest organizowana na podstawie umowy zawieranej przez jedną 
lub kilka placówek francuskiego szkolnictwa wyższego z jedną lub kilkoma zagranicznymi placówkami 
szkolnictwa wyższego.
Uczelnie francuskie muszą posiadać państwowe uprawnienia do wydawania dyplomu będącego przed-
miotem 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 poszano-
waniu 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 któ-
rym 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 współ-
pracę międzynarodową opisaną w niniejszym dekrecie bez dodatkowego pozwolenia państwowego. 
Podjęcie współpracy wymaga złożenia oświadczenia zainteresowanym ministrom oraz właściwej instan-
cji oceniającej dyplomy będące przedmiotem współpracy międzynarodowej. 
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Art. 6  — W ramach prowadzonej na poziomie krajowym okresowej oceny podjętej współpracy mię-
dzynarodowej powstaje raport przekazywany zainteresowanym 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 konty-
nuacji 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 nie-
których 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 szkolnic-
twa 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 
Komunikat prasowy - François Fillon 03/03/2005 r.
Dekret nr 2005-450 z 11 maja 2005 r. dotyczący wydawania dyplomów w ramach współpracy między-
narodowej.
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 dotyczą-
cych 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 opraco-
wania i wdrażania programów studiów zakończonych podwójnym dyplomem wydawanym w ramach 
współpracy międzynarodowej. 

Przydatne kontakty w Polsce:

•	Ambasada Francji: www.ambafrance-pl.org  (rubryka dotycząca współpracy uniwersyteckiej)
•	Espace CampusFrance Pologne : varsovie@campusfrance.org  
•	Ministerstwo Edukacji Narodowej: www.men.waw.pl  
•	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: www.mnisw.gov.pl  
•	Ministerstwo Kultury: www.mk.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.men.waw.pl/pka 
•	Uznawania dyplomów i wymiana międzynarodowa (MENiS) : www.buwiwm.edu.pl  
•	Język i kultura francuska w Polsce: www.institutfrancais.pl



Czym	jest	Club	France?

Club France jest siecią skupiającą absolwentów francuskich uczelni. Jej członkami mogą zostać także stypendyści 
rządu francuskiego oraz absolwenci studiów francuskojęzycznych w Polsce.

Club France promuje istniejące już stowarzyszenia absolwentów wyższych uczelni (ESSEC Alumni, ESCP Europe 
Alumni, hEC Alumni, Sciences Po Alumni, CPU, CgE, Club Francophone de la KSAP, Sgh Alumni, Association France-
-Pologne itp.).

Dlaczego	warto	być	członkiem	Club	France?

Club France proponuje swoim członkom dwojakie usługi:
  elektroniczny rocznik online 
  wymierne korzyści dla członków. 

Elektroniczny rocznik online 

Cel: tworzenie sieci kontaktów prywatnych i zawodowych oraz ułatwianie porozumiewania się  między członkami 
Klubu. 

Rocznik online to narzędzie pozwalające śledzić losy członków sieci i podtrzymywać kontakt z nimi. 

Wyposażony w wyszukiwarkę rocznik Club France zawiera dane wszystkich zarejestrowanych członków (jest ich 
obecnie ponad tysiąc). Wpis jest bezpłatny i umożliwia dostęp do profilu członków.

Rocznikiem zarządza Association France-Pologne, wiodący partner Club France.

Wymierne korzyści dla członków Klubu

10% zniżka na kursy języka francuskiego oraz bezpłatne korzystanie z mediateki Instytutu Francuskiego w Warsza-
wie i Instytutu Francuskiego w Krakowie (korzyści porównywalne z tymi, jakie oferuje sieć Alliances françaises.

Aby podtrzymać kontakty między absolwentami 
uczelni francuskich, Ambasada Francji w Polsce 
tworzy „Club France w Polsce”. 

Club France w Polsce

Kontakt: Attachée de coopération universitaire
corinne.baylac@diplomatie.gouv.fr

Elektroniczny rocznik członków Club France w Polsce:
http://rocznik.afp.org.pl/

Strona internetowa Campus France Polska  (zakładka „Club France Polska”) : http://www.pologne.campusfrance.org/

Rozdział 2: Kontakty z absolwentami 
uczelni francuskich
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Formularz członkowski 
Karta informacyjna 

Informacje ogólne: 

Data urodzenia (dzień/miesiąc/rok):

Obywatelstwo:   

Adres korespondencyjny: 

Telefon: 

@ : 

Studia wyższe we Francji:

Tytuł:

Uczelnia francuska: 

Rok uzyskania dyplomu: 

Stypendium (tak, nie, jeśli tak: jakie?): 

Działalność zawodowa:

Sektor działalności:

Funkcja:

Spółka/ administracja/ przedsiębiorstwo:

Miejsce pracy: 

NAZWISKO: 

IMIę:  

 Wyrażam zgodę na umieszczenie powyższych informacji w roczniku Club France w Polsce

Wyrażam zgodę na otrzymywanie biuletynu informacyjnego Club France w Polsce 

FORMUlARZ CZłONKOWSKI PROSIMy PRZESłAć NA PONIżSZy ADRES INTERNETOWy:
club.francepologne@gmail.com

Formularz można pobrać przez internet:
 http://ambafrance-pl.org/spip.php?article4426
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Współpraca między uczelniami należy obecnie do najbardziej dynamicznych dziedzin współpracy 
francusko-polskiej. Na francuskich uczelniach uczy się ponad 3 000 polskich studentów. 

Francja jest trzecim spośród najczęściej wybieranych przez studentów z Polski krajów na świecie.  

Niniejszy katalog, zawierający ponad 60 szczegółowych kart z opisem programu studiów zakończonych 
podwójnym dyplomem, jest przeznaczony dla licealistów, studentów, pracowników akademickich 
i wszystkich partnerów francusko-polskiej współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i nauki.  

Publikacja ta pozwala skorzystać z efektów starań podejmowanych przez uczelnie we Francji i w Polsce, 
aby funkcjonować w skali międzynarodowej, a także stanowi dowód prężnie  rozwijającej się współpracy 
francusko-polskiej. 


