
WITAMY NA STRONIE 

INTERNETOWEJ BIURA 

WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ 

 

Drodzy studenci, drodzy pracownicy! 

Tutaj mogą państwo znaleźć informacje na 

temat działalności naszej instytucji, 

współpracy instytycji partnerskich, najnowsze wiadomości dotyczące biura, oraz wszystkie 

niezbędneinformacje dla osób przyjeżdżających jak i wyjeżdżających. 

Biuro do współpracy z zagranicą UCTE (University College of Teacher Education), nadzoruje 

kooperację z dziedziny pedagogiki oraz edukacji pomiędzy instytucjami partnerskim 

(uniwersytety oraz szkoły wyższe), ale także partnerami biznesowymi. (link) 

Biuro do współpracy z zagranicą proponuje nie tylko programy wyjazdowe dla studentów oraz 

pracowników, ale także organizuje spotkania międzynarodowe z dziedziny edukacji, goszcząc 

największych ekspertów z dziedziny pedagogiki z całej Europy, jak i także z krajów poza 

Europejskich. Pomimo tego, biuro prowadzi wszelkie działania wspierającestudentów oraz 

pracowników przyjeżdżających do placówki, jak i wspomaga w organizowaniu oraz planowaniu 

wyjazdów dla pracowników i studentów. 

Szkoła wyższa imienia Viktora Frankla posiada ponad 100 umów partnerskich z uczelniami i 

szkołami wyższymi w ponad 30 róznych krajach w Europie jak i poza nią. 

Nowe umowy partnerskie są stale zawierane, aby zapewnić jeszcze większe możliwości dla 

studentów oraz pracowników. 

Aby zapewnić wam małą namiastkę tego co czeka was po tym jak zdecydujecie się na przyjazd, 

proszę przeczytajcie tę krótką informację dotyczącą Klagenfurtu. Klagenfurt nad Wörthersee jest 

stolicą jednego z dziewięciu regionów Austrii - Karyntii. Miasto posiada blisko 95.000 

mieszkańców. Klagenfurt leży nie tylko nad pięknym jeziorem Wörthersee, ale także pomiędzy 

Alpami a morzem, blisko Słowenii i Włoch (region Alpejsko-Adriatycki). 

http://www.ph-kaernten.ac.at/internationales/4/2/


Zlokalizowane w miejscu gdzie stykają się trzy różne kultury: Austriacka, Włoska oraz 

Słoweńska. Dla tych co prowadzą sportowy tryb życia, nie ma przeszkód aby uprawiać sport przez 

cały rok. Również przez cały rok odbywa się wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych, nie tylko 

w Klagenfurcie, ale w całej Karytnii. 

Ludzie w Karyntii są bardzo tolerancyjni oraz przyjaźnie nastawieni, a ty możesz się cieszyć 

bardzo dobrą regionalną kuchnią 

Więcej informacji w broszurze informacyjnej 

 

TAKE YOUR CHANCE 

 

Pia-Maria Rabensteiner 

Kierownik biura do współpracy z zagranicą 

(Servicestelle "Bildungskooperation und internationale Kontakte") 
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