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Umiejętności akademickie
połączone z praktyką w
dynamicznym środowisku
W UCN stwarzamy możliwości kariery dzięki połączeniu wysokiej
jakości nauczania akademickiego, uznawanych na całym świecie
badań oraz wyjątkowych programów wspierających, aby zapewnić
naszym studentom wszechstronną edukację na najwyższym
poziomie.
Kładziemy również nacisk na rozwijanie i podtrzymywanie
partnerstwa z przedstawicielami przemysłu i handlu. Wszystkie
programy studiów obejmują obowiązkowe praktyki, zwiedzanie
firm oraz wyjazdy studyjne.
Nasz program nauczania opiera się na naukach stosowanych,
zaangażowaniu w projekty, badaniu historii przypadku oraz
refleksyjnym uczeniu się opartym na praktyce.
Przywiązujemy dużą wagę do współpracy z sektorami przemysłu
i handlu w celu tworzenia środowiska przyjaznego rozwojowi
i przedsiębiorczości – zwłaszcza przedsiębiorczości wśród
nierdzennych Duńczyków.
Doświadczeni studenci są zatrudniani jako korepetytorzy wspierający
nowych studentów. Przedstawiciele studentów zagranicznych
pracują z wielkim zaangażowaniem, aby wypełnić czas nowo
przybyłym kolegom i koleżankom. Pomagają oni w budowaniu
dynamicznego i przyjaznego środowiska dzięki organizowaniu
różnorodnych wydarzeń, zarówno towarzyskich, jak i akademickich,
a także świadczeniu usług na rzecz studentów.

Budynki uczelni
Uczelnia UCN posiada cztery kampusy zlokalizowane na terenie
miasta Aalborg. Każdy budynek danego kampusu jest przeznaczony
dla określonego programu kształcenia w ramach danej dziedziny
nauki (np. biznes lub technologia). Pełni on funkcję dynamicznego
centrum nauki i badań w zakresie danej dziedziny.
Studenci mogą więc poczuć naukową atmosferę i przebywać z
podobnie myślącymi kolegami i koleżankami. Pozwala to również
uczelni UCN na zapewnienie najnowocześniejszych i dostosowanych
do danej dziedziny nauki laboratoriów, pracowni i sprzętu w każdym
z kampusów.

ÓW
16 PROGRAM
STUDIÓW
STUDIA NA POZIOMIE
BACHELOR DEGREE
(3,5 ROKU)

• Architectural Techno
logy and Construction
Management
• Digital Concept Develo
pment
• Export & Technology
Management
• International Hospita
lity Management
• International Sales &
Marketing
• Software Development
• Sport Management
• Web Development
• Product Development
& Integrative Technolog
y

STUDIA NA POZIOMIE
ACADEMY
PROFESSION DEGREE
(2 LATA)
• Aut

omation Engineering
• Informatyka
• Design, Technology &
Business (Graphics)
• Energy Technology
• Marketing Managem
ent
• Multimedia Design &
Communication
• Service, Hospitality &
Tourism Management

Informacje dotyczące UCN
Liczba studentów: 10 000
Liczba studentów zagranicznych: 1300
Narodowości: 50
Programy w języku angielskim: 16
Praktyki: Praktyki są obowiązkowe i stanowią
doskonałą formę nauki.
Nauka języka duńskiego: Mówimy po angielsku,
ale nauka języka duńskiego podczas studiów
będzie dodatkowym atutem.
Dostęp do UCN: 24/7/365.
Nasze budynki są zawsze otwarte.

INFORMACJE
PRAKTYCZNE
Informacje dotyczące Aalborg
Wielkość: 4 pod względem wielkości miasto Danii.
Koszty utrzymania: Jest to miasto, w którym
koszty utrzymania są najniższe spośród wszystkich
wielkich miast w Danii!
Liczba mieszkańców Aalborg: 120 000
Liczba studentów w Aalborg: 25 000
Motto miasta: „Zdobywaj świat” („Seize the World”). Miasto to
nazywane jest także „najszczęśliwszym miastem w Europie”.

Informacje dotyczące miasta Aalborg i Danii
Dania to jeden z najszczęśliwszych krajów na świecie,
natomiast Aalborg to najszczęśliwsze miasto w Danii. Dlaczego?
Prawdopodobnie dlatego, że bogate społeczeństwo duńskie
charakteryzuje się niehierarchiczną strukturą, umiejętnością
prowadzenia otwartego dialogu opartego na demokratycznych
zasadach oraz długą tradycją uczenia się przez całe życie.
Bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura, niemal zerowy
poziom bezrobocia oraz unikalny system opieki
społecznej to cechy charakterystyczne Danii.
Miasto Aalborg jest znane z wysokiego
poziomu programów edukacyjnych i
nowoczesnego sposobu kształcenia. W
mieście można zobaczyć m.in. tętniącą
życiem dzielnicę kulturalną, centrum
miasta oferujące różnorodne wydarzenia,
nowoczesną architekturę i design, a także
piękne nadbrzeże i krajobrazy. Aalborg jest położone
w północnej części Półwyspu Jutlandzkiego – najczęściej
odwiedzanego przez turystów miejsca w Danii.

OPŁATY
Każdy student jest zob
owiązany do wniesienia
opłaty za studia, z wyjątk
iem studentów
pochodzących z krajów
nordyckich, krajów UE
lub Liechtensteinu. Wysok
ość czesnego waha się
od 3500 do 7500 euro za
semestr, w zależności
od programu. Każdy stu
dent powinien mieć ze
sobą laptop i dysponow
ać kwotą co najmniej
650 euro miesięcznie, aby
pokryć wydatki
związane z utrzymaniem
w Aalborg.

ZAKWATEROWANIE

Gmina Aalborg gwarantu
je tymczasowe
zakwaterowanie dla ws
zystkich zagranicznych
studentów, a uczelnia UCN
pomoże w
skierowaniu studentów
do miejsc stałego
zakwaterowania poprze
z biuro AKU (Assignment
of Dormitory and Youth
Housing)
www.aku-aalborg.dk

PRACA DLA STUDENTÓ
W

Znalezienie pracy może
okazać się dla
studenta trudnym zadani
em, dlatego UCN
oferuje zagranicznym stu
dentom wskazówki,
które pomogą im w zna
lezieniu dorywczej
pracy. Studenci mogą pra
cować 10–15 godzin
tygodniowo, a wynagrod
zenie wynosi ok.
10–14 euro za godzinę.

REKRUTACJA

Zgłoszenia do wrześniow
ej rekrutacji można
przesyłać do 15 marca
. Więcej informacji o
rekrutacji na studia ora
z sposobie aplikowania
można znaleźć na naszej
stronie:www.ucn.dk/
english/programmes-a
nd-courses/admission

KONTAKT

Carina Mortensen, konsul
tant międzynarodowy
ds. rekrutacji na studia
cam@ucn.dk lub interna
+45 7269 1351

tional@ucn.dk

facebook.com/UCNInter
nat
www.ucn.dk/english

ional

