Programy wymiany studenckiej ISM z uczelniami partnerskimi w Ameryce Łacińskiej – edycja 2013/2014
IIR Student Exchange Programme with Latin American partners – edition 2013/2014
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)
Meksyk
Kalendarz akademicki/ Termin składania dokumentów
Academic calendar/ Application deadline
Semestr jesienny: sierpień- grudzień
30 maj
Fall term: August-December
30th May
Semestr wiosenny: styczeń-maj
15 październik
Spring term: January-May
15th October
Semestr letni: czerwiec-lipiec
15 marzec
Summer term: June-July
15th March
Wymagane dokumenty
Required documents
Formularz aplikacyjny www.relacionesinternacionales.buap.mx
Application Form www.relacionesinternacionales.buap.mx
CV w j. hiszpańskim
CV in Spanish
Zaświadczenie o znajomości języka hiszpańskiego (min. B1)
Evidence of Spanish language mastership (min. B1)
Wykaz ocen (z tłumaczeniem na hiszpański)
Kardex/grades obtained at the university of origin (with translation to
Dwa listy motywacyjne do Jose R. Eguibar Md. PhD, Director of DGRIIA oraz
Spanish)
władz wybranego wydziału (po hiszpańsku)
A letter addressed to Jose R. Eguibar Md. Ph.D. Director of DGRIIA and
Dwa listy polecające od pracowników naukowych (po hiszpańsku lub z
another to the Director of the Faculty where you request admission,
tłumaczeniem)
mentioning why you wish to study at BUAP (written in Spanish)
Wiza studencka
Two letters of academic recommendation in Spanish or written in the
Międzynarodowe ubezpieczenie medyczne
language of the university of origin with translation into Spanish
Student wiza
International medical insurance
Oferta akademicka
Wszystkie przedmioty z programu studiów są dostępne dla studentów
zagranicznych. Więcej informacji można znaleźć na: www.buap.mx → Oferta
Akadémica

Courses
All of the programs are offered for exchange student. Curses information
could be found at: www.buap.mx → Oferta Akadémica

Zakwaterowanie
BUAP posiada akademiki oraz pośredniczy w znalezieniu stancji
(www.homestay.com.mx oraz www.pueblaguesthouse.jimdo.com)

Accommodation
BUAP offers help in finding the acommodation in the students house or off
campus (www.homestay.com.mx and www.pueblaguesthouse.jimdo.com)

Przybliżone koszty utrzymania
Przybliżony koszt miesięcznego utrzymania wynosi:
ok. $ 2.500 MXN (600 zł) za pokój dwuosobowy,
$ 2.000 MXN (480 zł) za wyżywienie,
$ 500 MXN (120 zł)koszty komunikacji miejskiej

Estimated cost of living
Estimated cost per month:
• A shared apartment $ 2.500 MXN
• Food $ 2.000 MXN
• Public transport $ 500 MXN

Stypendia
Istnieje możliwość ubiegania się o stypendia dla studentów oferowane przez
rząd Republiki Meksyku. Więcej informacji: www.sre.gob.mx → becas

Scholarship
The Mexican government offers the scholarship for the foreign students.
More information could be found at: www.sre.gob.mx→ becas

Universidad de Monterrey (UDEM)
Meksyk
Kalendarz akademicki/ Termin składania dokumentów
Student calendar/ Application deadline
Semestr jesienny: sierpień-grudzień
Ostatni tydzień kwietnia
Fall term: August-December
Last week of April
Semestr wiosenny: styczeń-maj
15 listopada
Spring term: January-May
15th November
Wymagane dokumenty
Required documents
Formularz aplikacyjny
Application form
Kopia paszportu
Copy of passport
Dwa zdjęcia paszportowe
Two passport sized pictures
Dwa listy rekomendacyjne od profesorów
Two recommendation letters from professors
Wykaz ocen
Transcript from home university
Ubezpieczenie zdrowotne
Health insurance
Wykaz wybranych przedmiotów
Course request list
Wiza studencka
Student visa
Oferta akademicka
Courses
UDEM oferuje 38 programów w ramach studiów licencjackich oraz 10 w
UDEM offers 38 undergraduate programs and 10 graduate programs
ramach studiów magisterskich
Studia licencjackie/ Undergraduate programe:
http://www.udem.edu.mx/eng/carreras

Studia licencjackie/ Undergraduate programe:
http://www.udem.edu.mx/eng/carreras

Studia magisterskie/Graduate programe:
http://www.udem.edu.mx/eng/posgrados

Studia magisterskie/Graduate programe:
http://www.udem.edu.mx/eng/posgrados

Zakwaterowanie
W UDEM istnieje możliwość zakwaterowania na lub poza kampusem. Więcej
informacji na ten temat: www.udem.edu.mx/residencias oraz
www.udem.edu.mx/buscohogar

Accommodation
Student can stay on or off campus.
For on-campus please visit: www.udem.edu.mx/residencias
For off-campus please visit:
www.udem.edu.mx/buscohogar

Przybliżone koszty utrzymania
Przybliżone miesięczne koszty utrzymania poza kampusem to około $5.000$6.000 MXN(1200-1400 zł)
Semestralna opłata za akademik: $ 45.000 MXN + Bezzwrotna opłata za
rezerwację akademika: $ 5.000 MXN (ok. 12 000 zł)

Estimated cost of living
Cost of living off campus per month is estimated between $5.000-$ 6.000
MXN
Students hostal cost per semester: $ 45.000 MXN+ Residencia reservation fee
(non returnable): $ 5.000 MXN

Universidad de las Américas Puebla (UDLAP)
Meksyk
Kalendarza akademicki/ Termin składania dokumentów

Student Calendar/ Application deadline

http://www.udlap.mx/internacional/descargas/Calendario-AcademicoInternacionalPR14.pdfhttp://www.udlap.mx/internacional/descargas/CalendarioAcademico-Internacional-PR14.pdf

http://www.udlap.mx/internacional/descargas/Calendario-AcademicoInternacionalPR14.pdfhttp://www.udlap.mx/internacional/descargas/CalendarioAcademico-Internacional-PR14.pdf

Termin składania dokumentów
Semestr wiosenny – 1 październik
Semester zimowy – 1 maj

Application deadline
Spring term
Fall Term

Wymagane dokumenty

Required documents

Formularz aplikacyjny

You must include the following documents with your application form:

October 1st
May 1st

http://www.udlap.mx/internacional/descargas/ApplicationformUDLAP.pdf
wraz z wypełnioną częścią dotyczącą znajomości języka hiszpańskiego

Application for Admission form properly filled out as indicated (with the
Exchange coordinator´s signature and home university stamp)

Kopia paszportu (proszę sprawdzić datę ważności dokumentu – powinna
obejmować cały pobyt na uczelni przyjmującej)

Online Spanish test (add the code to Section 4 of the application form)
Copy of valid passport (copies with expired dated will be rejected)

Wykaz ocen (z tłumaczeniem na j. angielski)
Ubezpieczenie zdrowotne oraz wypełniony formularz opieki medycznej
UDLAP: http://www.udlap.mx/internacional/descargas/medicalForm.pdf

Official academic transcript (in English if comes from a non-Spanish speaking
country) with official stamp from your home university

2 zdjęcia paszportowe

UDLAP’s medical form approved and signed by your doctor or healthcare
provider

Kopia dyplomu (dotyczy wyłącznie studentów studiów magisterskich)

2 passport size photos
If you are purchasing UDLAP Health Insurance, you may purchase it during
orientation week, just remember to hand in a copy of your receipt to the
International Office. If you already have medical insurance based in your
home country, you must hand in a copy of your insurance policy (name, date
of birth, policy number and coverage details) before your arrival at UDLAP

Oferta akademicka
http://www.udlap.mx/internacional/exchangestudents/offering.aspx
http://www.udlap.mx/internacional/exchangestudents/offering.aspx
Zakwaterowanie
Istnieje możliwość zakwaterowania w akademikach lub wynajęcia
mieszkania poza kampusem
http://www.udlap.mx/internacional/exchangestudents/oncampus.aspx

Only for graduate students who wish to transfer credits back to their home
university: Copy of Bachelor’s degree from your home University with stamp
and program coordinator’s signature or letter from institution
Courses
http://www.udlap.mx/internacional/exchangestudents/offering.aspx
http://www.udlap.mx/internacional/exchangestudents/offering.aspx
Accomodation
On Campus - $ 18 000 MX per semestr (meals not included)
Off Campus – between $ 4 and 6 000 MX
More information at:

Przybliżone ceny mieszkania na kampusie to ok. 18 tys. peso miesięcznie
(bez wyżywienia), poza kampusem natomiast to ok. 4-6 tysięcy peso (należy
jednak uwzględnić wówczas koszt transportu)

http://www.udlap.mx/internacional/exchangestudents/oncampus.aspx
http://www.udlap.mx/internas/alojamiento.aspx?idioma=2

Więcej informacji na
http://www.udlap.mx/internacional/exchangestudents/oncampus.aspx
http://www.udlap.mx/internas/alojamiento.aspx?idioma=2
Przybliżone koszty utrzymania

Estimated costs of living

Zakwaterowanie: od 3 do 8 tysięcy peso miesięcznie
Wyżywienie: ok. 5 tys. peso miesięcznie
Podręczniki: ok. 2 tys. Peso

Accomodation: Varies from $3,000 to $8,000 pesos per month
Food: $5000 MX per month
Textbooks: $ 2000 MX

Więcej informacji:
http://www.udlap.mx/internacional/exchangestudents/costs.aspx

More information at:
http://www.udlap.mx/internacional/exchangestudents/costs.aspx

Przydatne informacje

Useful information
http://www.udlap.mx/internacional/descargas/StudentInformation-ENG.pdf
http://www.udlap.mx/internacional/descargas/StudentInformation-ENG.pdf http://www.udlap.mx/internacional/descargas/InternationalStudentGuideb
http://www.udlap.mx/internacional/descargas/InternationalStudentGuideb ook.pdf
ook.pdf
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html
http://www.udlap.mx/internacional/descargas/StudentInformationhttp://www.udlap.mx/internacional/descargas/StudentInformation-ENG.pdf ENG.pdf
http://www.udlap.mx/internacional/descargas/InternationalStudentGuideb http://www.udlap.mx/internacional/descargas/InternationalStudentGuideb
ook.pdf
ook.pdf
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html
Pontíficia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)
Brazylia
Kalendarz akademicki/Termin składania dokumentów
Student calendar/Application deadline
Semestr wiosenny: Styczeń /Luty – Lipiec
15 październik
Spring term: January/February – July
15th October
w tym intensywny kurs j. portugalskiego (styczeń)
Pre-Term Portuguese as a second language Intensive course (January)
Zajęcia (luty-lipiec)
Regular term (February-July)

Semestr jesienny: Lipiec/Sierpień-Grudzień
15 maja
W tym intensywny kurs j. portugalskiego (lipiec)
Zajęcia (sierpień-grudzień)
Wymagane dokumenty
1 zdjęcie (3x4 cm)
Wykaz ocen
List nominacyjny wystawiony przez BWZ
Kopia głównej strony paszportu (obowiązkowo)
Oświadczenie studenta (przedstawienie sylwetki i motywacji dla studiowania
w PUC-Rio)
Kopia ubezpieczenia zdrowotnego z nazwą firmy ubezpieczeniowej i
numerem polisy
Potwierdzenie przelania opłat za intensywny kurs j. portugalskiego (jeśli
dotyczy) oraz za rejestrację
Oferta akademicka
Aktualna lista przedmiotów w j. portugalskim dostępna jest
na:http://www.puc-rio.br/microhorario/. Zajęcia z j. portugalskiego (jako
języka obcego) są obowiązkowe
Zakwaterowanie
Studenci międzynarodowi kwaterowani są w domach prywatnych (nie ma
sieci akademików lub domów studenckich) współpracujących z
uniwersytetem, gdzie mają do dyspozycji oddzielne pokoje (w przypadku
dużej liczby chętnych mogą zdarzać się pokoje dwusoobowe). Większość
pokojów znajduje się w odległości około 15 min autobusem od kampusu
głównego. Zapewniony w nich jest dostęp do kuchni oraz pralni (zasady
korzystania z telefonu zależą od uzgodnień z rodziną przyjmującą)
Koszty miesięcznego zakwaterowania oscylują pomiędzy R$ 1 150,00 / około
1615 zł (opcja ze śniadaniem) a R$1.450,00 / 2035 zł (pełne wyżywienie)*
Liczba dostępnych pokojów rekomendowanych przez uniwersytet jest
ograniczona toteż należy je rezerwować w pierwszej kolejności
Istnieje również możliwość samodzielnego wynajęcia pokoju w okolicach

Fall term: July/August – December
15th May
Pre-Term Portuguese as a second language intensive course (July)
Regular term (August-December)
Required documents
1 photo (3x4 cm seize)
Official Transcript
International Office Nomination Letter
Copy of student passport (mandatory)
Personal Statement (introduce yourself and why you would like to study at
PUC-Rio)
Copy of health insurance with company name and policy number
A wire transfer sent to Faculdades Católicas reffering to the participation on
the Pre-Term Portuguese as a second language intensive course (if it is the
case) and to Registration fees
Courses
The actual list of the courses available in Portugues can be found at
http://www.puc-rio.br/microhorario/. Please note that Portuguese classes
are obligatory
Accommodation
International students are placed in homestays, where they have the best
opportunity to experience the Brazilian way of life and to speak Portuguese
every day. Each student has his/her own private room in a family´s home
recommended by CCCI.
Prices range from US$500 to US$600 per month with breakfast included
(cost in Reais: R$ 1150,00 per month). Housing with the meal plan (lunch or
dinner) included costs R$1.450,00 per month. Access to kitchen and
laundry facilities is also included. Telephone use is to be arranged between
the student and the family. Most families live near the university, within 15
minutes from campus by city bus
The accommodation program is based on a first-come, first-served basis.
The number of host families is limited, thus it is recommended that
students apply early.
International students may prefer to rent an apartment near the campus.

kampusu. Ceny wynajmu wahają się od mniej więcej od US$900 (2800 zł) do
US$1000 - $1200 (3117 – 3150 zł**) za pokój jednoosobowy. Należy również
uwzględnić jednorazową kaucję za wynajem. Ta forma zakwaterowania nie
jest polecana przez PUC-Rio.

Prices are usually around US$1000 - $1200 for a one-bedroom apartment in
the neighborhoods near PUC-RIO, like Ipanema and Copacabana. The same
type of apartment in Gávea, the neighborhood in which the university is
located, costs around US$900. The student should be prepared to give a
down payment in order to guarantee the apartment. Private apartments are
not usually recommended by CCCI.

Dodatkowe opłaty
Opłata za intensywny kurs j. portugalskiego R$ 2.350 (ok.3300 zł)
Opłata rejestracyjna R$ 500 (ok. 700 zł)

Additional cost
Pre-Term Portuguese as a second language intensive course R$ 2.350 (reais)
Registration fee R$ 500 (reais)

