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DROGIE KANDYDATKI I DRODZY KANDYDACI!

Serdecznie witam Was w Collegium Polonicum w Słubicach (CP) – ﬁlii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM), a jednocześnie
wspólnej placówce naukowo-dydaktycznej UAM i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.
Collegium Polonicum to miejsce, w którym współpraca międzynarodowa
i integracja to elementy codziennej pracy i nauki. Ta wyjątkowa wielokulturowa placówka na polsko-niemieckim pograniczu to idealne miejsce do
studiowania i nauki.
Zapraszam Was do zapoznania się z informatorem, który zawiera informacje dotyczące nie tylko kierunków studiów i samego Collegium Polonicum, spraw oraz instytucji bezpośrednio z nim związanych, ale również
Słubic i Frankfurtu nad Odrą.
Mam nadzieję, że te informacje pomogą Wam w procesie rekrutacyjnym
i w podjęciu decyzji o wyborze dalszej edukacji.

Prof. UAM dr hab. Andrzej Pukacz
Pełnomocnik Rektora UAM ds. dydaktyki w Collegium Polonicum
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O COLLEGIUM POLONICUM

Collegium Polonicum w Słubicach (CP) jest wspólną jednostką naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
(amu.edu.pl) i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad
Odrą (europa-uni.de). To jednocześnie jedna z czterech ﬁlii zamiejscowych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2021 roku placówka
świętowała 30-lecie działalności.
Słubice i Frankfurt nad Odrą dzielą nie tylko rzeka, lecz również języki,
ale stwarza to niepowtarzalną szansę funkcjonowania w dwóch kulturach
i obszarach językowych na raz, co daje ogromne możliwości rozwoju pod
kątem językowym. Studenci mają możliwość zamieszkania w jednych
z najlepszych w Polsce Domów Studenckich.
Do wyboru jest pięć nowoczesnych akademików z pokojami jedno- i dwuosobowymi.
W Collegium Polonicum prowadzone są studia o międzynarodowym charakterze, a prawie 50% studentów i studentek CP to obcokrajowcy. Uczelnia jest miejscem naukowych spotkań studentów i wykładowców z całego
świata. Absolwenci – w zależności od wybranego kierunku studiów –
otrzymują dyplom polski i/lub niemiecki lub wspólny (UAM / Viadrina), co
otwiera nowe możliwości zawodowe.

Kierunki studiów I stopnia:
• polsko-niemieckie studia
prawnicze
• gospodarka przestrzenna
• studia o Polsce
Absolwenci studiów
I stopnia mogą kontynuować naukę na dwuletnich
stacjonarnych lub niestacjonarnych studiach
II stopnia w Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, w Uniwersytecie Europejskim Viadrina,
w Collegium Polonicum,
w European New School of
Digital Studies lub na innej
uczelni.
Kierunki II stopnia:
• kulturoznawstwo, specjalność: komunikacja
międzykulturowa
(w j. niemieckim i angielskim),
• Master of Digital Entrepreneurship (w j. angielskim).
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BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW

Pamiętajcie, że nie jesteście sami! Na pytania dotyczące rekrutacji i kierunków studiów odpowie Biuro Obsługi Studentów CP.
Biuro Obsługi Studentów obsługuje studentów m.in. w zakresie realizacji
planu i programu studiów, przydzielania pomocy socjalnej, wystawiania
potwierdzeń studiowania, itp.
Poniżej znajduje się wykaz osób odpowiedzialnych za poszczególne kierunki studiów.
Osoba

Zakres zadań

Telefon

e-mail

Sylwia Cor
(pok.150)

• kulturoznawstwo, specjalność:
komunikacja międzykulturowa
• Digital Entrepreneurship

61 829 6814

cor@europa-uni.de

Olimpia
Kozłowska
(pok.150)

• studia o Polsce
• sprawy stypendialne
• koordynator ds. osób
z niepełnosprawnościami

61 829 6816

kozlowska@europa-uni.de

Joanna Pąk
(pok. 150)

• polsko-niemieckie studia prawnicze (w zakresie prawa polskiego)
• gospodarka przestrzenna
• praktyki, praca

61 829 6815

pak@europa-uni.de
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Zachęcamy Was również
do odwiedzin stron internetowych poszczególnych
wydziałów na:
www.amu.edu.pl
oraz
www.europa-uni.de

KIERUNKI STUDIÓW

NAZWA KIERUNKU

Studia pierwszego stopnia
stacjonarne

studia o Polsce

Studia pierwszego stopnia
stacjonarne inżynierskie

gospodarka przestrzenna

Studia drugiego stopnia
stacjonarne

Master of Digital Entrepreneurship

JĘZYK
WYKŁADOWY

UAM

PL

PL

kulturoznawstwo – spec.: komunikacja
międzykulturowa (Intercultural Communication)

UAM
&
UEV

UEV

X

X

ENG

X

DE
ENG

X

ochrona europejskich dóbr kultury
DE

X

DE

X

historia i kultura Europy środkowej i wschodniej
Studia jednolite magisterskie
stacjonarne

polsko-niemieckie studia prawnicze

PL
DE

X
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POLSKO-NIEMIECKIE STUDIA PRAWNICZE

Polsko-niemieckie studia prawnicze to wyjątkowa w skali europejskiej
oferta dla maturzystek oraz maturzystów gotowych studiować równocześnie dwa systemy prawne w dwóch językach. Kompetencje fachowe
oraz językowe, których posiadanie potwierdzają trzy dyplomy ukończenia
studiów wyższych mgr (magister prawa UAM), LL.B. (Viadrina) oraz LL.M.
(Viadrina), dają absolwentkom oraz absolwentom nieocenioną przewagę
na prawniczym rynku pracy już na starcie. Studia prowadzone są w Collegium Polonicum już od blisko 30 lat przez Wydział Prawa i Administracji
UAM z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina jako jednolite studia magisterskie (10 semestrów) bez wydzielonych specjalności.
Polsko-niemieckie studia prawnicze otwierają przed Tobą różnorodne
ścieżki kariery. Po ich zakończeniu możesz pracować w:
• klasycznych zawodach prawniczych jako adwokat, radca prawny, notariusz, sędzia, prokurator w Polsce oraz w Niemczech (po ukończeniu
wymaganych aplikacji),
• europejskich oraz międzynarodowych organizacjach i urzędach,
• polskich, niemieckich lub międzynarodowych korporacjach.
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Wydział Prawa i Administracji UAM posiada
kategorię A+, najwyższą
z kategorii naukowych
przyznawanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.

POLSKO-NIEMIECKIE STUDIA PRAWNICZE

Rekrutacja na polsko-niemieckie studia prawnicze odbywa się dwuetapowo. Pierwszy etap obejmuje rekrutację na Uniwersytecie Europejskim
Viadrina a drugi rekrutację na UAM (po ukończonym z sukcesem pierwszym etapie).
Szczegółowe informacje znajdziesz pod tym linkiem:
https://tiny.pl/9vjjj
Podjęcie dwujęzycznych studiów ma sens tylko wtedy, gdy od początku
dysponujesz znajomością języka niemieckiego na odpowiednim poziomie.
Oferowane przez Uniwersytet Europejski Viadrina programy językowe
mogą Ciebie w tym zakresie doskonale wesprzeć. To, który program będzie
dla Ciebie odpowiedni zależy od tego, na jakim poziomie języka niemieckiego znajdujesz się obecnie:
• B1 – roczny kurs Viadrina Intensive Track, tzw. „rok zerowy”
• B2/C1 – miesięczny kurs Viadrina Law Track,
bezpośrednio przed podjęciem studiów
Więcej informacji znajdziesz tutaj:
https://tiny.pl/9vjj2

Polsko-niemieckie studia
prawnicze były wielokrotnym laureatem Programu
Akredytacji Kierunków
„Studia z przyszłością”.
Zdobył m.in. Certyﬁkat
„Lider Jakości Kształcenia”,
Certyﬁkat „Laur Europejski”, Certyﬁkat „Laur
Innowacji”. Uzyskanie po
raz czwarty z rzędu certyﬁkatu „Studia z przyszłością” zostało nagrodzone
Certyﬁkatem Premium
„Studia z Przyszłością”
potwierdzającym, iż rozwiązania wprowadzone
na Polsko-Niemieckich
Studiach Prawniczych są
trwałe i długoterminowe.
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GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Gospodarka przestrzenna to studia inżynierskie o charakterze interdyscyplinarnym, prowadzone w Collegium Polonicum przy wsparciu Wydziału
Geograﬁi Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM.
Studenci tego kierunku zdobywają praktyczną wiedzę m.in w zakresie
opracowywania projektów planów zagospodarowania przestrzennego,
przygotowywania i przeprowadzania projektów inwestycyjnych w skalach:
lokalnej, regionalnej i krajowej, opracowywania analiz przestrzennych
zjawisk społecznych, gospodarczych i przyrodniczych oraz zarządzania
jednostkami terytorialnymi.
Do wyboru są dwie specjalności:
1) rewitalizacja miast i obszarów wiejskich
2) planowanie strategiczne i przestrzenne w logistyce i transporcie
Studia trwają 7 semestrów.
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Absolwent specjalności
rewitalizacja miast i obszarów wiejskich będzie
przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, czy
też pracy w administracji
samorządowej, np. jako
specjalista w zakresie planowania przestrzennego,
w tym również tworzenia
programów rewitalizacji.
Absolwent specjalności
planowanie strategiczne
i przestrzenne w logistyce
i transporcie będzie posiadał wiedzę i umiejętności
z wybranych zagadnień
z zakresu planowania
przestrzennej organizacji
działalności logistycznej
i transportowej, w tym
z zakresu przestrzennej
organizacji procesów
logistycznych i transportowych oraz planowania
infrastruktury logistycznej
i transportowej.

STUDIA O POLSCE

Studia o Polsce / Polish Studies są kierunkiem wspólnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Viadriny i skierowane są do
wszystkich obcokrajców, którzy chcą doskonalić język polski oraz poznać
polską kulturę, literaturę, sztukę i historię. Bogata oferta zajęć fakultatywnych pozwala ukierunkować i rozwijać swoje zainteresowania oraz
daje wszechstronną wiedzę. Rekrutacja na studia odbywa się najpierw
na UAM, a przyjęci studenci studiują w Collegium Polonicum. Po spełnieniu wymagań związanych ze znajomością języka niemieckiego i innych
obowiązków wynikających z przepisów Viadriny https://tiny.pl/9vjpx, ale
najpóźniej przed rozpoczęciem piątego semestru studiów, można również
zostać studentem Viadriny. Absolwenci immatrykulowani na UAM i Viadrinie – po spełnieniu obowiązków wynikających z programu studiów –
otrzymają dwa dyplomy: polski UAM i niemiecki Viadriny.
W trakcie studiów studenci umacniają kompetencje językowe – od kandydata oczekuje się znajomości języka polskiego na poziomie A1. Przyszli
studenci otrzymują – jeszcze przed rozpoczęciem studiów – zdigitalizowane materiały do samodzielnej nauki języka polskiego (A1), a także mogą
uczestniczyć w krótkim kursie zdalnym przygotowującym do podjęcia
nauki w języku polskim na kierunku studia o Polsce.
Studia trwają 6 semestrów.
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MASTER OF DIGITAL ENTREPRENEURSHIP

Master of Digital Entrepreneurship (MoDE) to interdyscyplinarny program
studiów, który łączy nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne,
prawnicze i techniczne. Jest on skierowany do studentów z wykształceniem wyższym niepełnym (licencjat), których interesują zagadnienia
transformacji cyfrowej. Studia na tym kierunku prowadzone są w języku
angielskim.
Na pierwszym roku studiów studenci zapoznają się z transdyscyplinarnym
przeglądem podstawowych zagadnień związanych z cyfryzacją. Biorą również udział w zajęciach, w trakcie których zdobywają praktyczną, prawną,
techniczną wiedzę i umiejętności oraz poznają zagadnienia z zakresu
przedsiębiorczości. W trakcie drugiego roku studiów studenci i studentki
koncentrują się na pracy nad projektami indywidualnymi oraz grupowymi.
Praca magisterska to końcowa reﬂeksja oraz naukowe przedstawienie
doświadczeń i spostrzeżeń zdobytych na temat digitalizacji.
Studia składają się z 6 modułów i trwa 4 semestry.
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KULTUROZNAWSTWO, SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA

Kierunek Kulturoznawstwo to wspólny kierunek magisterski (II stopnia)
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, który prowadzą Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
UAM i Wydział Kulturoznawstwa Viadriny.
W ramach specjalności komunikacja międzykulturowa szczególny nacisk
położony jest na procesy interakcji międzykulturowej w polsko-niemieckim regionie przygranicznym, które osadzone są w nadrzędnym kontekście stosunków między wschodnimi i zachodnimi regionami Europy.
Studia trwają 4 semestry.
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STUDENTKI I STUDENCI O STUDIACH W COLLEGIUM POLONICUM

W trosce o swoją przyszłość i rozwój osobisty zdecydowałem się na
polsko-niemieckie studia prawnicze. Już od dziecięcych lat marzyłem, aby
moja kariera zawodowa związana była z dziedziną prawa. Viadrina i UAM
pomagają mi realizować ten cel. Poznawanie osób z innych państw ma
ogromny wpływ na zawieranie stosunków międzynarodowych oraz na
rozwój relacji interpersonalnych. Uczelnia kładzie duży nacisk na naukę
języków obcych, których znajomość zaowocuje w przyszłości. Studia te to
nie tylko możliwość poznania zwyczajów panujących w Polsce i w Niemczech, ale przede wszystkim odkrycie samego siebie!
Filip Iwański, II rok Polsko-Niemieckich Studiów Prawniczych

Studia o Polsce to bardzo interdyscyplinarny kierunek, który daje mi dużo
wiedzy o Polsce i jej specyﬁce. Połączenie materiału wideo na zajęciach,
zwykłych informacji oraz możliwości dyskusji i rozmów z wykładowcami
daje wiele możliwości dobrego studiowania. W grudniu 2021 pojechaliśmy
na wycieczkę do Gniezna, która była połączona z aktualnym tematem
naszych zajęć, dało mi jeszcze więcej inspiracji i chęci do studiowania na
tym kierunku.
Nikita Gladkov, I rok studia o Polsce

I choose the MoDE program because it offers project-orientated studies,
meaning that students develop their entrepreneurial ideas during the
educational process. Faculty supports us with professional consultations,
webinars, and mentoring programs.
Further, I like the structure of the curriculum, for the reason that it consists of subjects from different academic areas. In this way, we can get
knowledge in several directions and create a curriculum that suits our
needs and interests the most. Another beneﬁt is that an internship is
a mandatory part of the studies, and thus the students are more prepared
for a professional career after graduation.
Albina Komysheva, II rok MoDE
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STUDENTKI I STUDENCI O STUDIACH W COLLEGIUM POLONICUM

Я поступала в Collegium Polonicum ничего не зная об UAM и что меня
там ждет. Несмотря на мое опоздание, Университет по-дружески
меня встретил, и я сразу окунулась в учебный процесс
Хочется отметить преподавательский состав, его готовность прийти на помощь иностранным студентам по разным вопросам. Весь
учебный процесс создает максимально комфортные условия для
получения новых знаний. Преподаватели эмпатичны и высококвалифицированны, а администрация систематически сообщает о готовности оказать психологическую поддержку студентам. Для меня такое
трепетное отношение является показателем уважения к тебе как к
личности. Каждый день ты идешь в университет чувствуя, что там
тебя ждет что-то хорошее.
Angelina Lukovskaia, I rok studia o Polsce
Studia o Polsce для меня - это не только возможность выучить польский язык и погрузиться в историю и культуру другой страны. Это
возможность стать частью чего-то большего, узнать новых людей, это
обмен культурой и ценным опытом, европейский взгляд на важные
вопросы и воодушевление достижениями Польши в сфере науки и
искусства. Здорово, что сегодня мы имеем возможность наладить
мостики между людьми из разных стран, научиться чему-то важному
друг у друга и быть часть одного большого мира.
Olga Szczerbina, I rok studia o Polsce
Здесь хорошо проводить время. Я получаю знание о Польше - его
история, культура, география, политика, литература и так далее. Это
мне помогает адаптироваться здесь, в Польше. А с языком я думаю,
что это дело времени, если я буду прилагать усилия. Так что, я надеюсь, что это направление продолжит и дальше существовать.
Anzor Duguzhev, II rok studia o Polsce

INFORMATOR DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW NA STUDIA W COLLEGIUM POLONICUM | 15

FAQ – ODPOWIEDZI NA NAJCZĘSTSZE PYTANIA

PROCES REKRUTACJI

DOJAZD I DOSTĘPNOŚĆ

Jakie są limity przyjęć?
Limity są ustalane na każdy rok akademicki dla każdego kierunku studiów
i są widoczne w Internetowym Systemie Rekrutacji UAM.

Gdzie znajduje się Collegium Polonicum?

Jakie są terminy rekrutacji?
Terminy są różne dla poszczególnych kierunków studiów, szczegółowe
informacje znajdują się na stronie: https://tiny.pl/9vj1x
Na którym uniwersytecie muszę się rekrutować?
W zależności od wybranego kierunku studiów: albo na dwóch uczelniach,
czyli na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytecie
Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, albo tylko na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.cp.edu.pl/pl/studia/Rekrutacja/index.html
Czy studia są płatne?
Studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym dla kandydatów z Polski, Unii
Europejskiej oraz z Kartą Polaka są bezpłatne. W przypadku kierunków
studiów prowadzonych w języku obcym, które są płatne, Rektor UAM
może, na wniosek studenta/tki, zwolnić z opłaty częściowo lub w całości.
Studentów cudzoziemców spoza Unii Europejskiej studiujących w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obowiązują, zgodnie
z polskim prawem, opłaty za studia, będące ekwiwalentem kosztów
kształcenia. Rektor UAM może zwolnić z opłat za studia lub obniżyć
opłatę w przypadku trudnej sytuacji materialnej studenta, przede wszystkim w sytuacji, gdy dochody gospodarstwa domowego kształtują się na
odpowiednio niskim poziomie.
Jakie są zasady rekrutacji dla cudzoziemców?
Rekrutacja zależy od kraju pochodzenia, szczegółowe zasady i wymagane
dokumenty znajdują się na stronie: https://tiny.pl/9vj1c
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Collegium Polonicum
znajduje się w Słubicach,
mieście położonym na granicy polsko-niemieckiej tuż
obok trasy E30 (z polskiej
strony A2, z niemieckiej
A12). Siedziba Collegium
Polonicum znajduje się
w nowoczesnym budynku
przy ulicy Kościuszki 1 przy
samym moście granicznym
łączącym Słubice z Frankfurtem nad Odrą.
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Kiedy otrzymam wyniki rekrutacji?
Po spełnieniu wszystkich wymogów rekrutacji informacja pojawi się na
koncie kandydata w Systemie Internetowej Rekrutacji
Jakie dokumenty są wymagane przy rekrutacji?
Podstawowy dokument dla każdego kierunku studiów to świadectwo dojrzałości oraz dodatkowe dokumenty w zależności od wybranego kierunku
studiów i obywatelstwa kandydata, szczegółowe informacje:
https://www.cp.edu.pl/pl/studia/Rekrutacja/index.html
Czy obowiązuje opłata rekrutacyjna?
Tak, dla każdego kierunku należy zapłacić osobną opłatę rekrutacyjną,
która wynosi 85 zł.
Czym różnią się studia licencjackie od inżynierskich?
Uzyskanym dyplomem i czasem trwania studiów. Studia na kierunku
licencjackim trwają 6 semestrów, a na inżynierskim 7. Tytuł uzyskany po
ukończeniu studiów licencjackich brzmi: tytuł licencjata, a na inżynierskich: tytuł inżyniera.
Na jakim poziomie należy znać język niemiecki
na kierunkach wspólnych?
Wymagany jest poziom B2/C1. Ale gdy ktoś nie ma tego poziomu, może
skorzystać z oferty kursów językowych Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.
Jaki dyplom ukończenia studiów dostanę?
Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplom magisterski
UAM, dodatkowo w przypadku spełnienia wymogów wspólnego kierunku
na Viadrinie dyplom ukończenia studiów na Viadrinie (Bachelor/Master).

DOJAZD I DOSTĘPNOŚĆ
Jak można dojechać
do Słubic?
Pociągiem – w Słubicach
zatrzymują się pociągi
osobowe, kursujące na trasie Poznań-Frankfurt nad
Odrą, niestety stacja kolejowa znajduje się daleko od
centrum miasta i z uwagi
na brak komunikacji miejskiej konieczne jest skorzystanie z taksówki.
Ewentualnie można wysiąść na dworcu kolejowym
we Frankfurcie nad Odrą
i skorzystać z komunikacji
miejskiej (tramwaj zatrzymuje się obok mostu na
Odrze, skąd do Collegium
Polonicum pozostaje ok.
5 min. drogi pieszo, a autobus miejski linii 983 jeździ
przez most i można z niego
wysiąść tuż przy Collegium
Polonicum).
Pociągi EuroCity na linii
Warszawa-Poznań-Berlin
zatrzymują się w Rzepinie
i we Frankfurcie nad Odrą.
Z Rzepina do Słubic kursuje komunikacja PKS.
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ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO
Kiedy rozpoczynają się zajęcia i kiedy jest przerwa semestralna?
W zależności od kierunku studiów (prowadzony przez UAM czy wspólnie przez UAM i Viadrinę) zajęcia rozpoczynają się albo na początku albo w drugiej połowie października. Organizacja roku akademickiego jest
publikowana na stronie: https://tiny.pl/9vj13
Czy zajęcia są zdalnie ze względu na pandemię?
To zależy od władz uczelni. Zgodnie z aktualnym zarządzeniem Rektora UAM w semestrze letnim
2021/2022 zajęcia będą odbywać się stacjonarnie z wyjątkiem wykładów, w których brać udział może nie
więcej niż 30 osób (w przeciwnym wypadku odbywają się zdalnie).
POMOC MATERIALNA I DOMY STUDENCKIE
Czy mogę ubiegać się o stypendium socjalne?
Po spełnieniu określonych wymogów jak najbardziej! Student ubiegający się o przyznanie stypendium
występuje o przyznanie stypendium socjalnego, generuje wniosek w systemie USOSweb, po czym składa
go razem z załącznikami w Biurze Obsługi Studentów Collegium Polonicum.
Więcej informacji znajduje się na stronie:
https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie
Jeżeli student/ka cudzoziemiec został/a przyjęty/a na studia na zasadach odpłatności – to niestety nie ma
możliwości ubiegania się o to stypendium. Ale jeżeli nie płaci za studia, to może się ubiegać o stypendium
socjalne.
Czy są inne stypendia?
Studenci/tki Collegium Polonicum mogą korzystać z różnych form pomocy materialnej poza ofertą stypendiów socjalnych, przyznawanych w przypadku niskich dochodów w rodzinie. Są to:
• stypendia specjalne dla osób z niepełnosprawnościami,
• stypendium rektora dla najlepszych studentów (po I roku),
• zapomogi.
Czy na I roku studiów mogę dostać stypendium Rektora?
Za wyniki w nauce nie, ale można otrzymać stypendium Rektora, jeśli jest się laureatem olimpiady przedmiotowej.
Czy na I roku studiów mam szansę na miejsce w domach studenckich?
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Możliwość zamieszkania w domach studenckich w Słubicach mają studenci/tki UAM oraz partnerskiej
Viadriny. Miasteczko studenckie składa się z 5 domów studenckich i na jego terenie znajdują się takie
obiekty jak: poczta, sklep z artykułami papierniczymi, siłownia oraz boisko do gry w tenisa ziemnego,
siatkówkę i koszykówkę. Łącznie do dyspozycji studentów i studentek jest około 1000 miejsc w pokojach
jedno- i dwuosobowych. Obecnie nie ma problemu z miejscami i każdy otrzymuje miejsce. Zapraszamy do
odwiedzenia strony internetowej domów studenckich: www.dsslubice.amu.edu.pl
ZAJĘCIA
Czy muszę chodzić na każde zajęcia?
Obecność na zajęciach zależy od planu i programu studiów oraz warunków określających zasady zaliczenia
poszczególnych zajęć ustalanych przez prowadzącego/ą zajęcia. Wykłady nie są zajęciami obowiązkowymi. Zajęciami, na których wymagana jest obecność są ćwiczenia, konwersatoria oraz lektoraty.
Czy zajęcia są tylko w Collegium Polonicum w Słubicach?
W przypadku kierunków tylko UAM – tak, a w przypadku kierunków prowadzonych wspólnie przez UAM
i Viadrinę zajęcia odbywają się także w budynkach Viadriny we Frankfurcie nad Odrą.
Co to są fakultety?
Fakultety to przedmioty dodatkowe oferowane przez uczelnię, które można wybrać samodzielnie podczas
realizacji programu studiów. Fakultety można wybrać biorąc pod uwagę swoje zainteresowania w ramach
studiów i późniejszej kariery zawodowej.
Jakich języków obcych mogę się uczyć?
Języka angielskiego i języka niemieckiego w Collegium Polonicum, a na Viadrinie można skorzystać z oferty
Sprachenzentrum. Sprachenzentrum, czyli Centrum Języków Viadriny oferuje wiele kursów języków obcych,
których można uczyć się za darmo w określonym przypadku – opłata zależy od poziomu znajomości języka. Można zatem uczyć się np. języka włoskiego, angielskiego, hiszpańskiego czy nawet tureckiego.
Gdzie mogę znaleźć programy studiów?
Na naszych stronach internetowych przy poszczególnych kierunkach studiów.
Czy w trakcie studiów mam praktyki?
Zależy od kierunku studiów, czy są ujęte w programie studiów.
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ERASMUS+
Co to jest Erasmus+?
Program Erasmus+ to program wymiany międzynarodowej, w ramach której studiuje się na swoim kierunku za granicą. Co to oznacza w praktyce? Na semestr lub na cały rok akademicki można wyjechać do
kraju, który wybiera się spośród oferowanych państw wymiany np. Niemcy, Grecja, Portugalia czy Norwegia. Przez ten okres czasu studia realizowane są na wybranej uczelni, można poznać kulturę kraju i nowe
osoby, a jednocześnie zrealizować swój program studiów i zgromadzić wymagane punkty ECTS.
Jak mogę sﬁnansować taki wyjazd?
Jeśli wniosek o wzięcie udziału w programie zostanie zaakceptowany, studentowi zostanie przyznane stypendium, za które można utrzymać się i żyć w trakcie wymiany.
DZIAŁALNOŚĆ STUDECKA I ZAPRZYJAŹNIONE INSTYTUCJE
Czy w Collegium Polonicum działają koła naukowe?
Studiowanie w Collegium Polonicum to nie tylko nauka i obowiązki, ale także wiele okazji, aby rozwijać
swoje pasje i zdobywać doświadczenie. W murach uczelni odbywają się takie festiwale jak transVocale,
Musica Autumna czy Festiwal Nowej Sztuki lAbiRynt, a pasję teatralną można rozwijać, uczestnicząc
w corocznych studenckich spotkaniach teatralnych Unithea. Rocznie w Collegium Polonicum odbywa się
kilkadziesiąt różnego rodzaju wydarzeń zarówno organizowanych przez samą uczelnię, jak i instytucje
zewnętrzne. Studentki i studenci mogą realizować swoje pasje, działając w kołach naukowych i organizacjach studenckich.
Koło Studentów kierunku Studia o Polsce
Koło Studenckie kierunku Studia o Polsce tworzy międzynarodowa grupa studentów i studentek, której
zależy na poszerzaniu wiedzy i wymianie poglądów na temat polskiej historii i kultury oraz doświadczeń
jako studentów z zagranicy studiujących w Collegium Polonicum i na Viadrinie. W ramach koła organizowane są spotkania z osobowościami ze świata nauki, sztuki, sportu oraz wspólne wydarzenia z lokalnymi
przewodnikami, animatorami kultury, pasjonatami regionu. W planach jest tworzenie kółek zainteresowań
i przeprowadzenie specjalistycznych warsztatów. Członkowie koła angażują się w organizację klubów dyskusyjnych, letnich szkół i seminariów, wystaw, wycieczek krajoznawczych, w tym na terenach pogranicza
polsko-niemieckiego, nawiązywanie współpracy z innymi kołami naukowymi i organizacjami studenckim,
zarówno działającymi przy Collegium Polonicum, jak i poza nim. Ważnym zadaniem Koła jest promocja
kierunku wśród kandydatek i kandydatów na studia.
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STUDENCKA PORADNIA PRAWA (SPP)
Studencka Poradnia Prawa udziela porad prawnych w postaci opinii prawnych i przygotowuje pisma procesowe z zakresu każdej dziedziny prawa polskiego, jak również z zakresu prawa niemieckiego dla osób,
które ze względu na trudną sytuację ﬁnansową nie są w stanie skorzystać z pomocy profesjonalnego adwokata bądź radcy prawnego. Poza działalnością polegającą na udzielaniu porad prawnych na piśmie czy
sporządzania pism procesowych Studencka Poradnia Prawa jest aktywna także w innych sferach: członkowie SPP prowadzą w okolicznych szkołach średnich warsztaty o tematyce prawniczej. Podzieleni na grupy,
realizują zajęcia swojego pomysłu (m.in. z zakresu prawa pracy, prawa karnego).
RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW COLLEGIUM POLONICUM
Sama nauka to nie wszystko? Chcesz realizować się w innych dziedzinach i uważasz, że masz smykałkę
organizatora? Samorząd studencki jest idealnym miejscem dla Ciebie! Dzięki niemu zaprezentujesz swoje
zdolności interpersonalne, współtworząc chociażby akcje charytatywne takie jak Szlachetna Paczka, czy
zbiórka na rzecz bezdomnych zwierząt. Jeśli masz duszę organizatora możesz z nami współtworzyć takie
wydarzenia jak Bal Absolutoryjny, absolutoria czy studenckie Wigilie oraz inne tematyczne imprezy w studenckim klubie „Mały Witek”. Samorząd to także działalność statutowa, dzięki której masz możliwość
współtworzenia Komisji Stypendialnych czy Rad Programowych swojego kierunku. Możesz zatem realnie
tworzyć Naszą Studencką społeczność! Serdecznie zapraszamy!
W jaki sposób mogę się zapisać do samorządu?
Wybory do Samorządu Studenckiego są przeprowadzane przez Parlament Samorządu Studentów UAM
raz w roku na początku semestru zimowego. Aby wziąć udział w wyborach konieczne jest zebranie listy
poparcia od studentów/tek Collegium Polonicum UAM, a następnie wysłanie listy poparcia wraz ze zgłoszeniem kandydatury na podany adres e-mail. Wszystkie informacje otrzymasz w trakcie trwania wyborów
na swojego maila studenckiego.
CHÓR AKADEMICKI
Chór akademicki Collegium Polonicum i Viadriny powstał w 2003 od kiedy prezentuje bogaty program artystyczny podczas licznych koncertów. Repertuar chóru stanowią pieśni różnych epok i krajów. Występy nie
ograniczają się jedynie do oprawy muzycznej oﬁcjalnych wydarzeń uczelnianych. Chór akademicki
z powodzeniem organizuje koncerty w Słubicach i we Frankfurcie nad Odrą. Szczególną cechą chóru akademickiego jest jego międzynarodowy charakter. Członkowie chóru to w większości studenci/tki Collegium
Polonicum oraz Viadriny. Dyrygentem chóru akademickiego od początku istnienia zespołu jest dr Barbara
Weiser-Lada.
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DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE
Duszpasterstwo akademickie oferuje propozycję kształtowania postaw chrześcijańskich poprzez upowszechnianie wartości i zasad uniwersalnej moralności we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza
społecznego i kulturalnego. Jest Akademickim Kołem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i prowadzi
fundację. Duszpasterstwo koncentruje się na problematyce ochrony środowiska, na otwarte spotkania zapraszane są osobistości z różnych dziedzin życia społecznego i kulturalnego Słubic i Frankfurtu nad Odrą.
Duszpasterstwo jest ekumeniczne - wartości tolerancji, szacunku i współpracy są inspiracją do poszukiwania i nawiązywania wszechstronnych kontaktów. W ramach działalności organizowane są wycieczki
rowerowe, piesze pielgrzymki, wspólne spotkania przy niedzielnym obiedzie.
„Modlimy się, medytujemy, śpiewany, słuchamy katechez, nabożeństw okresowych. Możemy wam pomóc
nauczyć się języka niemieckiego i polskiego w zakresie słownictwa prawniczego. Ale co najważniejsze
jesteśmy przyjaciółmi, z którymi zawsze możecie znaleźć czas na rozmowę w miłej atmosferze naszego
domu, jak i na przerwach pomiędzy wykładami” – przedstawia i zaprasza ks. dr Rafał Mocny.
www.parakletos24.com

Gdzie jeszcze mogę zdobywać doświadczenie?
Zachęcamy do kontaktu z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum, która ma swoją siedzibę w budynku Collegium Polonicum. Jej głównym celem jest stworzenie lepszego, bardziej przyjaznego regionu, który daje
jego mieszkańcom możliwość rozwoju, poprzez zachęcanie społeczności do aktywnego udziału w życiu
publicznym regionu, wspieranie małych organizacji i grup nieformalnych w pozyskiwaniu funduszy oraz
procesie zakładania organizacji NGO. Fundacja oferuje studentom/tkom i absolwentom/tkom możliwość
praktycznego nabycia umiejętności zawodowych poprzez wolontariat, praktykę lub staż.
www.fundacjacp.org
Czy budynek Collegium Polonicum jest przystosowany do osób z niepełnosprawnościami?
Tak. Zapewniamy warunki do korzystania z naszych obiektów przez osoby z niepełnosprawnościami, poprzez m.in.: windy, podjazdy dla wózków inwalidzkich, szerokie korytarze, pomieszczenia sanitarne.
Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu studenci z niepełnosprawnościami mogą skorzystać
z różnych form wsparcia, które pomagają w studiowaniu. Wsparcie, jakie można otrzymać, nigdy nie spowoduje obniżenia poziomu wymagań akademickich. W Collegium Polonicum działa koordynator ds. osób
z niepełnosprawnościami, Olimpia Kozłowska, która udziela informacji o wsparciu dostępnym na UAM.
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Czy w trakcie studiów można liczyć na wsparcie psychologiczne?
Tak! W Collegium Polonicum mamy dwóch koordynatorów ds. współpracy z Poradnią Rozwoju i Wsparcia
Psychicznego. Tę funkcję pełnią Agnieszka Brończyk, zastępca dyrektora administracyjnego CP oraz prof.
Andrzej Pukacz, pełnomocnik rektora UAM ds. dydaktyki w Collegium Polonicum.
Jeśli jesteś studentem, doktorantem lub pracownikiem i zauważasz, że ktoś z twojego akademickiego
otoczenia jest w kryzysowej sytuacji, że dzieje się z nim coś niepokojącego, myśli lub mówi o samobójstwie
lub chcesz opowiedzieć o swojej trudnej sytuacji możesz śmiało zgłosić to koordynatorowi, który z zachowaniem pełnej dyskrecji zadba o to, by ta osoba otrzymała jak najszybciej profesjonalną pomoc, jaką
oferuje powołana do tego Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego UAM.
Czy w Collegium Polonicum jest biblioteka?
Tak, mamy nowoczesną Bibliotekę! Biblioteka Collegium Polonicum oferuje księgozbiór naukowy i dydaktyczny z dziedzin będących przedmiotem studiów i badań prowadzonych w Collegium Polonicum oraz na
Viadrinie. Biblioteka ma ok. 70 tys. woluminów i 130 tytułów czasopism w bieżącej prenumeracie. Biblioteka jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych, a wypożyczanie jest możliwe po założeniu konta. W tym
celu należy wypełnić formularz dostępny w bibliotece, uiścić opłatę roczną w wysokości 5 zł oraz okazać
dowód osobisty i legitymację studencką. W bibliotece można samodzielnie bezpłatnie skanować oraz
drukować i kopiować materiały za opłatą. W czytelni można skorzystać z cyfrowej wypożyczalni zasobów
Biblioteki Narodowej Academica, ze wszystkich zasobów elektronicznych Biblioteki Viadriny oraz z rozszerzonych zasobów portalu FamilySearch.
Multiwyszukiwarka ViaCat umożliwia jednoczesne przeszukiwanie zasobów bibliotek Viadriny, Collegium
Polonicum oraz bogatych zródeł elektronicznych dostępnych w sieci.
Katalog biblioteki (OPAC): https://poloz2.bib-bvb.de/
Multiwyszukiwarka ViaCat: https://viacat.kobv.de/
Oba katalogi są dostępne ze strony CP - zakładka Biblioteka.
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FAQ – ODPOWIEDZI NA NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Co mogę robić w Słubicach i we Frankfurcie nad Odrą?
Słubice i Frankfurt nad Odrą – to właśnie w tych miastach znajdują się ściśle współpracujące ze sobą
uczelnie. Choć oba miasta dzielą nie tylko rzeka, lecz również języki, stwarza to niepowtarzalną szansę
kontaktu z wieloma kulturami i poznawania ich. Liczba mieszkańców Słubic wynosi około 18 tys., natomiast Frankfurtu nad Odrą około 56 tys.
Zarówno Słubice jak i Frankfurt nad Odrą nieustannie się rozwijają, przez co stanowią doskonałą bazę do
tego, by pozostać tutaj na dłużej i rozpocząć swoją karierę zawodową.
Oba miasta są bardzo aktywne w sferze kultury. W ramach festiwali takich jak: TransVocale czy Musica
Autumna, odbywających się po obu stronach Odry posłuchać można wyśmienitej muzyki, zaś swoją pasję
teatralną rozwijać można uczestnicząc w corocznych studenckich Spotkaniach Teatralnych Unithea.
Więcej informacji o obu miastach znajduje się na stronach:
www.slubice.pl
www.frankfurt-oder.de
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