
UCZELNIE PARTNERSKIE 
Gdańskiej Szkoły Wyższej w ramach programu Erasmus+

Uczelnia partnerska Erasmus+ 
Code Kraj Obszar studiów Język 

nauczania
Strona www 

uczelni Kontakt

Haute École Robert 
Schuman B ARLON09

• administracja (I i II stopień)
• zarządzanie i inżynieria produkcji 

(I i II stopień)
• turystyka i rekreacja (I stopień)

francuski B2 www.hers.be international@hers.be 

University of Zadar HR ZADAR01
• administracja (I i II stopień)
• zarządzanie (I i II stopień)
• turystyka i rekreacja (I stopień)

chorwacki B2 / 
angielski B2-C1

http://www.unizd.hr/
Default.aspx  iro_unizd@unizd.hr 

INSEEC SCHOOLS
Bordeaux Campus 

Lyon Campus
Chambery Campus

F BORDEAU45
F LYON71

F LE-BOUR01

• administracja (I stopień)
• zarządzanie i inżynieria produkcji 

(I  stopień)

francuski B1/ 
angielski B1-B2

https://
ece.inseec.com/en/ adedieu@inseec.com 

Université Lille 1 - 
Sciences et 

Technologies
F LILLE01

• gospodarka przestrzenna  
(I stopień)

• architektura krajobrazu (I stopień)

francuski B1/ 
angielski B2

http://www.univ-
lille1.fr/home/
International  

centre-
international@univ-
lille1.fr  

Universidad de La 
Laguna E TENERIF01 • administracja (I i II stopień)

• turystyka i rekreacja (I stopień)
hiszpański B1/ 

angielski B2

http://www.ull.es/
view/institucional/ull/

Inicio/en 
orincom@ull.es 

Escuela Superior de 
Turismo Iriarte E TENERIF28 • turystyka i rekreacja (I stopień)

hiszpański B1/ 
angielski B2 / 
niemiecki B2

http://
www.iriarteuniversida

d.es/en 

mobility@iriarteuniver
sidad.es  

Instituto Politécnico de 
Tomar P TOMAR01

• administracja (I i II stopień)
• zarządzanie i inżynieria produkcji 

(I i II stopień)

portugalski B1/ 
angielski B1

http://portal2.ipt.pt/
en/ 

http://www.gri.ipt.pt 
gri@ipt.pt 

Universidade 
Autónoma de Lisboa P LISBOA11 • administracja (I i II stopień) portugalski B1/ 

angielski B2
http://autonoma.pt/pt/

home.asp 

erasmus@autonoma.
pt 
grii@autonoma.pt

Instituto Piaget P LISBOA101 • administracja (I i II stopień)
• zarządzanie (I i II stopień) portugalski B1 http://ipiaget.org mobilidade@lisboa.ipi

aget.pt 

Portugalia 

�

Portugalia 

�

Portugalia 

�

Belgia

�

Chorwacja 

�

Francja

�

Francja

�

Hiszpania

�

Hiszpania

�

http://www.hers.be
mailto:international@hers.be
http://www.unizd.hr/Default.aspx
mailto:iro_unizd@unizd.hr
https://ece.inseec.com/en/
mailto:adedieu@inseec.com
http://www.univ-lille1.fr/home/International
mailto:centre-international@univ-lille1.fr
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Inicio/en
mailto:orincom@ull.es
http://www.iriarteuniversidad.es/en
mailto:mobility@iriarteuniversidad.es
http://portal2.ipt.pt/en/
http://www.gri.ipt.pt
mailto:gri@ipt.pt
http://autonoma.pt/pt/home.asp
mailto:erasmus@autonoma.pt
mailto:grii@autonoma.pt
http://ipiaget.org
mailto:mobilidade@lisboa.ipiaget.pt


SSML di Mantova - 
Unicollege I MILANO22 • kryminologia (I stopień) 

• turystyka i rekreacja (I stopień)
włoski B1/ 

angielski B1

https://
www.unicollegessml.i

t/en/

erasmus@unicolleges
sml.it

Universitat Politècnica 
de València E  VALENCI02 staff mobility hiszpański B1/ 

angielski B2 www.upv.es interagr@upvnet.upv.
es 
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