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LENGYELORSZÁG 
 

 

 

Tekintettel a híres magyar-lengyel barátságra, érdemes az 
ERASMUS útján felfedezni az ország nagyvárosaiban található 
oktatási szempontból kiváló egyetemeket. Krakkó, Varsó, Lódz 
nívós egyetemei mind elérhetőek partneri hálózatunkon keresztül, 
ahol a szíves vendéglátásra valóban számíthatunk, mert 
családtagként fogadnak. Az árak, a házak külseje ismerősen 
hazaiak, az ízek és a hangulatos városok viszont megismerésre 
várnak. A látnivalók széles választéka ad lehetőséget a szabadidő 
eltöltésére, akár a hegyekbe (Zakopane), egy városnézésre 
(Krakkó), a tavakhoz (északi területek), vagy a tengerpartra 
szeretnénk elmenni (Gdansk). 
 
 

Erasmus ösztöndíjtámogatás:  

 470 euró/hónap tanulmányi mobilitás esetén (+200 euró/ hónap szociális támogatás)  

 570 euró/hónap szakmai gyakorlat esetén (+100 euró/hónap szociális támogatás) 

Választható partnereink: 

INTÉZMÉNY KAR 

Academy of Music Krakow 
Adam Mickiewicz University in Poznan 

VTI 

AK, DFK 

Akademia Muzyczna im. G.i K. Bacewiczów Lodzi VTI 

Bialystok University of Technology ÉÉKK, GVIK, AHJK 

Cracow University of Technology ÉÉKK, GVIK, AHJK 

Jan Dlugosz University in Czestochova DFK 

Karol Adamiecki University of Economics in Katowice KGYK 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie AK, KGYK 

Politechnika Gdanska ÉÉKK, GVIK, AHJK 

Technical University of Lodz KGYK, GVIK, AHJK, ÉÉKK 

The University College of Tourism and Ecology KGYK 

Univeristy of Economics in Katowice KGYK 

University of Bialystok DFK 

University of Lodz DFK 

University of Opole DFK 

University of Warsaw DFK 

Uniwersytet Wrocławski AK 
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Részlet egy hallgatói beszámolóból (Mózes Franciska) 

 

„Lengyelországban 2020 tavaszán voltam. Az 

iskola nagyon felkészült volt a nemzetközi és 

Erasmus-os diákok fogadására. Meglepően sok 

tantárgyat ajánlottak angol nyelven, bőven volt 

választási lehetőségünk. Szeretném kiemelni, az 

a Nemzetközi Iroda aktivitását, akik számos 

programot szerveztek nekünk, az Orientációs 

héttől kezdve a kirándulásokon át. Nagyon 

pozitív benyomást keltett segítőkészségük és 

igyekezetük a koronavírus kirobbanásakor is, 

mikor az összes Erasmus diák számos kérdésével 

és problémáival foglalkoztak és tartották 

bennünk a lelket. A fiatalok többsége jól tud 

angolul, a hivatalos intézkedéseknél és a 

mindennapi életben előfordultak helyzetek, 

amikor nem beszéltünk közös nyelvet, de azért a 

segítőkészségük révén sikerült megoldani 

minden felmerülő problémát. Lengyelország nem 

drága, a kapott ösztöndíjat jól be tudtam osztani.” 


