Nazwa uczelni / wydział lub inna odpowiednia jednostka org. + link
Hochschule Offenburg (Offenburg University of Applied Sciences), Niemcy
http://www.fh-offenburg.de/uportal/go.jsp?id=1&l=de
http://www.hs-offenburg.de/en/
Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik
http://ei.hs-offenburg.de/en/fakultaet/
Dokumenty aplikacyjne wymagane przez uczelnię – online application – informacja na:
http://www.hs-offenburg.de/en/international/study-in-offenburg/exchange-students-andspecial-programs/
UWAGA: Umowa z uczelnią jest nowa, a informacja, również ta dostępna na stronach
www uczelni, bardzo ograniczona.
Kierunek studiów, ewentualnie specjalności + link
Informacja o kierunkach-programach dostępnych dla studentów Erasmusa (exchange
students) na: http://fh-offenburg.de/fhoportal/go.jsp?id=611 (oferta studiów BSc)
Międzynarodowy program studiów w j. angielskim The Master's Degree Program in
Communication and Media Engineering: http://fh-offenburg.de/fhoportal/go.jsp?id=01 (brak
informacji o dostępności dla studentów Erasmusa).
Organizacja roku akademickiego
http://www.hs-offenburg.de/en/international/study-in-offenburg/around-yourstudies/academic-calendar/
Semester dates:
Winter semester (WS):
1st September – 28th February
Summer semester (SS):
1st March – 31st August
Lecture dates:
WS: 1st week of october – middle of February (exams included)
SS: middle of March – end of July (exams included)
Program studiów, ze wskazaniem dostępnych semestrów + link
Informacja o kierunkach-programach dostępnych dla studentów Erasmusa (exchange
students)
na:
http://www.hs-offenburg.de/en/international/study-in-offenburg/exchangestudents-and-special-programs/
Międzynarodowy program studiów w j. angielskim The Master's Degree Program in
Communication and Media Engineering.
Do kogo skierowana jest propozycja
Wyjazd 2 studentów na semestr, na III, IV roku ((VIII sem.) studiów 1. stopnia.
Możliwa długość pobytu
1 semestr

Wymagania językowe, certyfikaty
Brak informacji.
Warunki i możliwość uzyskania dyplomu
Nie ma możliwości uzyskania dyplomu w czasie semestralnego pobytu.
Link (na stronach partnerów) do: ECTS Information Package / Inf. for Foreign
Students, itp.
http://www.hs-offenburg.de/en/international/

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Opłata za studia
Nie ma dla studentów Erasmusa. Możliwe dodatkowe opłaty za kursy językowe, legitymację,
etc.
Optymalny przejazd/przelot
Offenburg is a railway junction and on the direct railway line from Hamburg to Basel.
The international airport Frankfurt/Main is about 200 km away and can easily be reached by
rail.
The best thing to do is to take the ICE from Frankfurt/Main-airport to Offenburg. There are
trains running every hour. in most cases you will have to change once (Mannheim).
Możliwe/oferowane zakwaterowanie (akademik/kwatery prywatne) i koszty
Możliwość pracy
Koszty komunikacji miejskiej
Niezbędne środki do przeżycia i inne informacje

Osoba odpowiedzialna za kontakt z uczelnią
Dr inż. Jan Lamperski (jlamper@et.put.poznan.pl)

