Nazwa uczelni / wydział lub inna odpowiednia jednostka org. + link
Università di Bologna (UNIBO), Włochy
http://www.unibo.it
Dipartimento Ingegneria dell’Energia Elettrica e dell’Informazione (DEI)
(Departmet of Electrical, Electronic, and Infroamtion Engineering “Guglielmo Marconi –
DEI)
http://www.dei.unibo.it/en
UWAGA: Dodatkowe dokumenty aplikacyjne wymagane przez uczelnię zagraniczną –
aplikacja on-line, dostępna od maja – informacje na:
http://www.eng.unibo.it/PortaleEn/Students/International+Students/default.htm
Pierwszy krok do aplikowania to nominowanie, przesłane emailem z PP. Na tej
podstawie zgłoszony student otrzyma z Bolonii komplet informacji umożliwiających
złożenie aplikacji on-line:
http://www.eng.unibo.it/PortaleEn/International+Relations/InfoPartnerUniversities.htm
Wydrukowaną kopię aplikacji on-line proszę dostarczyć wraz z formularzami
aplikacyjnymi PP do koordynatora wydziałowego.
Umowa z uczelnią w Bolonii jest nowa i dostępna informacja – ograniczona.
Kierunek studiów, ewentualnie specjalności + link
Master programmes (2nd cycle) in:
Telecommunications Engineering
http://www.eng.unibo.it/PortaleEn/Academic+programmes/Courses/Engineering/2ndCycleDe
greeM/2010/CoursePage20100932.htm
Undergraduate programmes (1st cycle) in:
Electronics and Telecommunications Engineering
http://www.eng.unibo.it/PortaleEn/Academic+programmes/Courses/Engineering/1stDegree/2
010/CoursePage20100923.htm

Organizacja roku akademickiego
http://www.eng.unibo.it/PortaleEn/Students/Exams+and+lesson+timetable/academic_calenda
rs.htm
Rok akademicki zorganizowany jest na takiej samej zasadzie jak w uczelniach polskich – dwa
semestry zakończone sesjami egzaminacyjnymi.
Program studiów, ze wskazaniem dostępnych semestrów + link
Opisy oferowanych przedmiotów można znaleźć w katalogu kursów:
http://www.eng.unibo.it/PortaleEn/Academic+programmes/Teachings/default.htm

Do kogo skierowana jest propozycja
Wyjazd na III, IV roku (VIII sem.) studiów inżynierskich lub na I-II roku studiów mgr.
3 studentów na 1 semestr.
Możliwa długość pobytu
1 semestr.
Wymagania językowe, certyfikaty
Średnio zaawansowana znajomość j. angielskiego – przy wyborze przedmiotów z kursów
magisterskich oferowanych w j. angielskim. Przedmioty w ramach kursów inżynierskich są
wykładane po włosku. Uczelnia nie wymaga od naszych studentów certyfikatów językowych.
Kursy j. włoskiego w UNIBO:
http://www.cilta.unibo.it/CILTA/CorsiAula/Corsidiitalianoperstranieri.htm
Warunki i możliwość uzyskania dyplomu
Nie ma możliwości uzyskania dyplomu podczas 1-lub 2-sem. pobytu.
Link (na stronach partnerów) do: ECTS Information Package / Inf. for Foreign
Students itp.
Portal informacyjny dla studentów zagranicznych:
http://www.eng.unibo.it/PortaleEn/Students/International+Students/default.htm

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Opłata za studia
Dla studentów Erasmusa bezpłatne
Możliwe/oferowane zakwaterowanie (akademik/kwatery prywatne) i koszty
http://www.eng.unibo.it/PortaleEn/Students/International+Students/default.htm
http://www.eng.unibo.it/PortaleEn/Students/International+Students/OppInterStud/Services
scholarshipsandfinancialaid.htm
Optymalny przejazd/przelot
Możliwość pracy
Koszty komunikacji miejskiej
Niezbędne środki do przeżycia i inne informacje
Osoby odpowiedzialne za kontakt z uczelnią
Opiekun naukowy wyjazdów – dr inż. Jan Lamperski (jlamper@et.put.poznan.pl).

