
InformaŃii pentru studenŃii interesaŃi în a veni să studieze la SecŃiunea Economică a ZUT

Adresa SecŃiunii: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
(Facultatea de Tehnologie din Szczecin)
SecŃiunea Economică
ul. śołnierska 47      71-210 Szczecin   Polska

Coordonatorul programului Erasmus în cadrul SecŃiunii: Natalia Oleszczyk,
contact (limba engleză) noleszczyk@zut.edu.pl
probleme cu care se ocupă: obiectele de studiu, organizarea anului universitar

Biuro Współpracy Międzynarodowej (Biroul pentru Colaborare InternaŃională)  (rectoratul): international@zut.edu.pl
probleme cu care se ocupă: cămine pentru studenŃi, documente
Adresa Biuroului:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Biuro Współpracy Międzynarodowej,  pani Agata Bruska
Al. Piastów 17     70-310  Szczecin    Polska

SecŃiunea Economică
Cea mai tânără secŃiune a FacultăŃii de Tehnologie din Szczecin;
în anul 2011 a sărbătorit 25 de ani de existenŃă.
În prezent în această facultatea studiază aproximativ 1300 de studenŃi, în secŃiunile:
• economică – 3 ani de studii de licenŃă cât şi 2 ani de studii de magistrat; exemple de specializări: intermedieri în

cadrul comerŃului cu imobiliare, contabilitate şi finanŃe, economia comerŃului şi a prestărilor de servicii,
managementul capitalului uman;

• management – 3 ani de studii de licenŃă, exemple de specializări: intermedieri în cadrul comerŃului cu imobiliare,
managementul capitalului uman, contabilitate managerială;

În fiecare an facem tot posibilul să actualizăm lista specializărilor şi lista materiilor cu predare în  limba engleză
pentru studenŃii din străinătate, de aceea vă rugăm să verificaŃi oferta actuală în fila: Materii în limba engleză 
2021/22.

https://ekonomia.zut.edu.pl/erasmus-plus/courses-in-english-20212022.html#

Începând cu anul universitar 2013/14 vom introduce, de asemenea, şi materii cu predare în  limba rusă.
InformaŃii cu privire la această problemă puteŃi obŃine de la Decanul SecŃiunii, prof. Bartosz Mickiewicz
(contact în limba engleză sau rusă: bmickiewicz@zut.edu.pl)

Oferta noastră nu a fost împărŃită pe ani sau secŃiuni; puteŃi alege de pe lista cu materiile de predare.

Pentru a putea studia în SecŃiunea noastră trebuie să:
1) verificaŃi oferta materiilor de predare în limba engleză (event.  în rusă)
2) discutaŃi această problemă cu coordonatorul programului Erasmus din SecŃiunea D-voastră sau cu persoana

responsabilă cu schimbul internaŃional dintre studenŃi
3) pregătiŃi înŃelegerea Learning Agreement

de descărcat aici:
http://www.erasmus.zut.edu.pl/en,application-application_form

4) trimiteŃi Learning Agreement şi celelalte documente pe adresa: international@zut.edu.pl
până la 31 mai (cerere pentru semestrul de iarnă)
până la 30 noiembr ie (cerere pentru semestrul de vară)

ObservaŃie: una din cerinŃele principale este ca studentul care va veni la facultatea noastră să cunoască limba engleză
cel puŃin la nivelul B1

Organizarea anului universitar
Semestrul de iarnă:

Începe la data de 1 octombrie şi ia sfârşit în jurul datei de  30 Ianuarie
Examene: începând cu primele două săptămâni ale lunii Februarie
VacanŃa de iarnă între semestre: cea de a treia săptămână a lunii Februarie

Semestrul de vară:
Începe în ultima săptămână a lunii Februarie şi ia sfârşit în cea de a treia săptămână a lunii Iunie.
Examene: ultima săptămână a lunii Iunie
Perioada de vacanŃă: 1 Iulie - 30 Septembrie
InformaŃii exacte despre anul universitar puteŃi obŃine de la coordonatorul programului Erasmus.

Facultatea noastră oferă studenŃilor care vor veni la noi camere în căminele de studenŃi (centrul oraşului, posibilitatea
foarte bună de transport) Costul este de aproximativ  125 euro/lună
InformaŃii suplimentare (în limba engleză) puteŃi găsi aici http://www.erasmus.zut.edu.pl/en,useful_information


