
Informacje o wyjazdach do Albanii, Serbii i na Ukrainę dla społeczności akademickiej 

PWSZ w Tarnowie 

 

PWSZ w Tarnowie jako beneficjent projektów Erasmus+ Akcji 1. KA107 realizowanych  

z krajami partnerskimi w latach 2018 – 2020 i 2019 – 2021 zaprasza do wyjazdów do Albanii, 

Serbii lub na Ukrainę. Wymiana studentów i pracowników dotyczy Albanii i Serbii, a wyjazdy 

pracowników dotyczą Ukrainy. Zainteresowani studenci mają możliwość studiowania w Serbii 

w miejscowości Niš na kierunku Informatyka lub Elektronika lub na kierunku Informatyka, 

Ekonomia lub Administracja w Albanii, w Tiranie. Nauczyciele akademiccy z Wydziału 

Politechnicznego naszej uczelni mają możliwość przeprowadzenia zajęć / wykładów na 

Uniwersytecie w Nišu a z Wydziału Administracyjno-Ekonomicznego na Uniwersytecie 

EPOCA / Turgut Özal Education SHA w Tiranie. Możliwość przeprowadzenia zajęć / 

wykładów na Ukrainie w Lwowie i w  Kamieńcu Podolskim mają nasi nauczyciele akademiccy 

z Wydziału Politechnicznego lub Administracyjno-Ekonomicznego, w Tarnopolu – 

nauczyciele akademiccy z Wydziału Administracyjno-Ekonomicznego. 

 

 

Szczegółowe informacje o wyjazdach do Albanii i Serbii dla STUDENTÓW PWSZ  

w Tarnowie 

 

Do Albanii może wyjechać jeden student z naszej uczelni w celu studiowania przez 5 miesięcy 

na uniwersytecie EPOCA / Turgut Özal Education SHA w Tiranie. Natomiast nasza uczelnia 

będzie gościła jednego studenta z Albanii. 

 

Do Serbii może wyjechać jeden student z naszej uczelni w celu studiowania przez 5 miesięcy 

na uniwersytecie w Nišu. Natomiast Wydział Politechniczny naszej uczelni będzie gościł 

jednego studenta z Serbii przyjeżdżającego studiować na naszej uczeni. 

 

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji, terminach wyjazdu, formalności znajdują się  

w zakładce „Program Erasmus+” na głównej stronie PWSZ w Tarnowie https://pwsztar.edu.pl/ 

Informacje również można uzyskać w Dziale Współpracy z Zagranicą (DWZ) w pokoju 122 

w głównym budynku (A). 

 

Informacje o prowadzonych kursach, pkt ECTS itp. na uczelni w Albanii (EPOCA 

University / Turgut Özal Education SHA) można znaleźć na stronie: 

https://www.epoka.edu.al 

 

Informacje o prowadzonych kursach, pkt ECTS itp. na uczelni w Serbii (University of 

Niš) można znaleźć na stronie: 

https://www.ni.ac.rs/en/ 

 Course catalogue 

TECHNOLOGY AND ENGINEERING SCIENCES 

Undergraduate studies – Electrical Engineering and Computer Science 

Computing and Informatics / Electronics 

 

 

Studenci otrzymają dofinansowanie jako ryczałt zgodnie z poniższymi zasadami:  

 

https://pwsztar.edu.pl/
https://www.epoka.edu.al/
https://www.ni.ac.rs/en/


Studenci Uczelni Beneficjenta (PWSZ w Tarnowie) wyjeżdżający do Uczelni 

Partnerskiej na okres studiów otrzymają dofinansowanie zgodnie z poniższą 

tabelą:  

Rodzaj kosztu Dofinansowanie 

Utrzymanie 700 € na miesiąc / na osobę 

Podróż i ubezpieczenie 275 € / na osobę 
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