
Państwo Uczelnia	  partnerska język
Liczba	  

wyjazdów
maks.	  czas	  
wyjazdu

poziom	  
(stopień	  
studiów)*

Universiteit	  Antwerpen angielski 2 semestr 1	  (lic.),2(mgr)
Katholieke	  Universiteit	  Leuven	   angielski 2 semestr 2

CZECHY Masarykova	  Univerzita angielski 1 semestr 1,2
Université	  Toulouse	  1	  Capitole francuski 3 sem(2),	  rok(1) 1,2
Université	  d'Orléans francuski 2 semestr 1,2
Universidad	  de	  Zaragoza hiszpański 2 semestr 1,2
Universidad	  de	  León hiszpański 5 sem(4)/rok(1) 1,2
Universitat	  Internacional	  de	  Catalunya hiszpański 2 rok 1
Universidad	  de	  a	  Coruña hiszpański 2 semestr 1
Universidade	  de	  Santiago	  de	  Compostela hiszpański 2 semestr 1
Universidad	  de	  Córdoba hiszpański 4 semestr 1,2
Ruprecht-‐Karls-‐Universität	  Heidelberg niemiecki 3 sem(2),rok(1) 1,2
Heinrich-‐Heine	  Universität	  Düsseldorf niemiecki 2 semestr 1,2
Universität	  Passau niemiecki 2 semestr 1,2
Justus	  Liebig	  Universität	  Giessen niemiecki 2 semestr 1,2

NORWEGIA Universitetet	  i	  Bergen angielski 3 semestr 1,2
PORTUGALIA Instituto	  Superior	  Bissaya	  Barreto portugalski 2 semestr 1
RUMUNIA Universitatea	  Sapientia	  din	  Cluj-‐Napoca angielski 2 semestr 1
SŁOWENIA Univerza	  v	  Ljubljani angielski 3 sem(2),	  rok(1) 1,2
WĘGRY Szegedi	  Tudományegyetem angielski 2 semestr 1,2

WIELKA	  BRYTANIA University	  of	  Sheffield** angielski 2	  (prawo),	  1	  
(krym.)

semestr IV/V	  rok	  prawa,	  
III	  rok	  krym.

Università	  degli	  Studi	  di	  Cagliari włoski 2 semestr 1,2
Università	  di	  Pisa włoski 4 semestr 1,2

*	  2	  -‐	  oznacza	  możliwość	  wyjazdu	  na	  IV	  roku	  lub	  IX	  sem.	  studiów	  prawo	  5-‐letnie	  lub	  na	  II	  roku	  (III	  sem.)	  studiów	  magisterskich	  drugiego	  stopnia
**wyjazd	  do	  Sheffield	  tylko	  dla	  studentów	  IV/V	  roku	  prawa	  lub	  III	  roku	  kryminologii	  (aplikować	  mogą	  obecni	  studenci	  III	  prawo	  i	  II	  kryminologia)
W	  przypadku	  University	  of	  Sheffield	  wskazana	  znajomość	  j.	  ang.	  na	  poziomie	  co	  najmniej	  C1	  (biegła)

*	  1	  -‐	  oznacza	  możliwość	  wyjazdu	  na	  III	  roku	  studiów	  prawniczych	  5-‐letnich	  lub	  na	  III	  roku	  studiów	  licencjackich	  (mogą	  ubiegać	  się	  obecni	  studenci	  II	  
roku	  prawa	  lub	  II	  roku	  studiów	  licencjackich)
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