
Studenci przyjezdni  

  

Drodzy studenci!  

  

Tutaj możecie znaleźć użyteczne informacje dotyczące naszej placówki - Pädagogische 

Hochschule Kärnten/Viktor Frankl Hochschule.  

UCTE (University College of Teachers Education) jest usytuowane w Klagenfurcie nad  

Wörthersee, Austria. Więcej informacji o miejscowości, jak i o kraju, możecie znaleźć w naszej 

broszurze informacyjnej. Wybierając nasza uczelnie (UCTE) macie do wyboru trzy różne kierunki 

kształcenia. Tutaj możecie znaleźć informacje o każdym z nich:   

  

- nauczyciel nauczania początkowego   

- nauczyciel szkoły średniej  

- nauczyciel ucznia ze specjalnymi potrzebami   

  

Glównie docelowym językiem zajęć jest język niemiecki, ale dostępne są równiez zającia w języku 

angielskim. Dla przyszłych nauczycieli języka angielskiego, zajęcia automatycznie prowadzone 

są w języku angielskim. Oprócz tego również oferujemy zajęcia w języku słoweńskim oraz 

włoskim. Możecie również uczęszczac na kurs języka niemieckiego, bez znaczenia jakie są twoje 

wcześniejsze doświadczenia z językiem niemieckim, gwarantujemy dwa poziomy kursu, 

zaawansowany, jak i podstawowy, dla ludzi którzy nigdy wcześniej nie mieli stycznosci z 

językiem niemieckim. W Austrii macie najlepszą możliwość do nauki jezyków obcych.  

  

Tutaj znajdziecie moduły na które warto się zapisać:  

http://www.ph-kaernten.ac.at/fileadmin/media/internationales/Curriculum_V_2008_primary_.pdf
http://www.ph-kaernten.ac.at/fileadmin/media/internationales/Curriculum_V_2008_primary_.pdf
http://www.ph-kaernten.ac.at/fileadmin/media/internationales/Curriculum_H_2008_secondary_.pdf
http://www.ph-kaernten.ac.at/fileadmin/media/internationales/Curriculum_H_2008_secondary_.pdf
http://www.ph-kaernten.ac.at/fileadmin/media/internationales/Curriculum_S_2008_special_.pdf
http://www.ph-kaernten.ac.at/fileadmin/media/internationales/Curriculum_S_2008_special_.pdf


Moduły dla studentów  

*jeżeli zdecydowałeś/aś się studiować na naszej uczelni, proszę wypełnij podanie i wyślij je do 

nas przed upływem terminu.  

  

   Terminy składania podań  

  

Termin składania podań na semestr zimowy 2016/2017 kończy się 1 czerwca 2016. Semestr 

zaczyna się 19 września, 2016 i kończy 31 stycznia, 2017.  

  

Termin składania podań na semestr letni 2017 kończy się 10 grudnia. Semestr zaczyna się 20 

lutego, 2017 i kończy się 30 czerwca, 2017.  

  

Uwaga! posiadamy ograniczoną ilość miejsc. Studenci którzy złożyli podanie aby u nas studiować, 

po okresie rekrutacji dostaną list akceptacyjny lub odmowny.  

  

Zadaniem biura do współpracy z zagranicą jest pomoc i opieka nad wszystkimi studentami 

biorących udział w programie ERASMUS+. Mamy nadzieję, że będziecie zadowoleni z pobytu, 

wiele się nauczycie oraz doświadczynie niezapomnianych przeżyć.  

  

Pia-Maria Rabensteiner  

Kierownik biura do współpracy z zagranicą  

  

http://www.ph-kaernten.ac.at/fileadmin/media/internationales/modules.pdf
http://www.ph-kaernten.ac.at/fileadmin/media/internationales/modules.pdf
http://www.ph-kaernten.ac.at/fileadmin/media/internationales/modules.pdf
http://www.ph-kaernten.ac.at/fileadmin/media/internationales/modules.pdf
http://www.ph-kaernten.ac.at/fileadmin/media/internationales/IS_application_form.pdf
http://www.ph-kaernten.ac.at/fileadmin/media/internationales/IS_application_form.pdf

