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Zapraszamy na studia magisterskie na jeden 

z najlepszych uniwersytetów na świecie – 

Aarhus University w Danii, a także na inne 

uczelnie duńskie i szwedzkie. 

Studia za granicą są praktyczne, interesujące 

i prestiżowe. Ich ukończenie z pewnością 

będzie cennym punktem w życiorysie 

absolwenta. 

Czesne wynosi od 16 do 21 tysięcy euro, 

jednak polscy studenci są zwolnieni z opłat, 

gdyż są obywatelami Unii Europejskiej. 

2

Zajęcia na wymienionych dalej kierunkach 

prowadzone są w języku angielskim. Nie 

trzeba zatem znać języka duńskiego ani 

szwedzkiego, aby studiować w krajach 

skandynawskich. 

Podczas nauki masz szansę na praktyki i 

wymiany studenckie w ciekawych krajach, 

jak na przykład USA czy Australia, co 

poszerzy Twoje horyzonty i da cenne 

doświadczenie. 

Zapraszamy na studia do Skandynawii. 

studiuj za darmo! 

“Mam jedno marzenie 
- przywieźć 

wykładowców 
polskich do Aarhus i 

dać im szansę czegoś 
się nauczyć. 

Mianowicie co to 
znaczy zainteresować 

studenta.” 

- Michał Bartosz, 
ASB Aarhus University: 

Business Administration 

Bezpłatne studia magisterskie 

za granicą na dobrych 
uniwersytetach!  

Studiuj po angielsku na 
uniwersytecie kwalifikowanym 
w pierwszej setce światowych 

uczelni! 

studia za granicą: 

projekty, 
teamwork 

praktyka 

dobre 
przygotowanie 
do pracy w 
zawodzie,  

kariera 

wyjazdy do 
ciekawych 
krajów jak USA 
czy Australia 

wymiana 

edukacja na 
wysokim 
poziomie 

nauka 

praktyki 
zagraniczne, 
światowy rynek 
pracy 

 

szansa 
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kierunki studiów Aarhus University 

polecamy szczególnie humanistom: 

+ 

 

v General Anthropology 
 

v Anthropology Global Studies and 
Development  

 
v Medical Anthropology and Global 

Ethnography 
 
v Visual Anthropology 
 
v Human Security 
 
v Anthropology of Education and 

Globalisation (Copenhagen) 
 

v Arab and Islamic Studies 
 

v Asian Studies (India and South Asia 
Studies) 

 
v English 
 
v European Studies 
 

v Sustainable Heritage Management  
 

v International and Global History 
 
v International Studies 
 
v Journalism, Media and Globalisation* 
 
v Lifelong Learning (Copenhagen) 
 
v Linguistics 
 
v Medieval and Renaissance Archaeology 
 
v Philosophy 
 
v Religious Roots of Europe 
 
v Classical Archaeology  
 
v Prehistoric Archaeology 

 
v Cognitive Semiotics 
 

* studia częściowo płatne, realizowane na partnerskich uczelniach 

(Londyn, Amsterdam, Hamburg, Swansea) 
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wybrane kierunki studiów na 
pozostałych uniwersytetach: 
v Acoustiscs and 

Audiotechnology 

v Architecture 

v Biomedical Engineering 

v Computer Science 

v Design of Mechanical Systems 

v Economics and Business 

Administration 

v International Marketing 

v Mechatronic Control 

Engineering 

v Industrial Design 

v Global Systems Design 

 
v Information Architecture 

v Integrated Food Studies 

v Lighting Design 

v Materials Technology 

v Medical Biotechnology 

v Nanomaterials and Nanophysics 

v Oil and Gas 

v Operations and Supply Chain 

Management 

v Risk and Safety Management 

v Wind Power Systems 

v Wireless Communication Systems 

…oraz wiele innych! 
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Zapoznaj się z opinią      

Aarhus University                 

na temat współpracy z 

Perfect i polskimi studentami: 

 

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz rozpocząć 

proces aplikacyjny i skorzystać z tej szansy. 

tel: 71 34 34 009    dania@perfect.wroc.pl      www.studiawdanii.info.pl 

od wielu lat współpracujemy z zagranicznymi uczelniami 

Deadline dla 
aplikacji na niektóre 

kierunki to 
15 marca! 

Wymagania: 

studia licencjackie na odpowiednim kierunku 

znajomość angielskiego potwierdzona certyfikatem                                          

IELTS, TOEFL, CAE lub innym 

Najważniejsze jest złożenie 
aplikacji w terminie; 

dyplom licencjata oraz 
egzamin językowy można 

załączyć później. 

Pomożemy Ci dostać się na studia! 


