Zasady i kryteria wyjazdów
do Blekinge Tekniska Högskola w Karlskronie w Szwecji
w ramach programu podwójnego dyplomowania
1. Wymiana odbywa się w oparciu o umowę zawartą między BTH a Politechniką Gdańską i
załącznik do niej dotyczący Wydziału ETI.
2. Na wyjazd może być zakwaliﬁkowanych do 10 studentów z kierunku informatyka. Dotąd wymiana obejmowała specjalizację inżynierii oprogramowania. Wyjazd obejmuje dwa ostatnie
semestry; zgłoszenie następuje w pierwszym semestrze studiów magisterskich.
3. Warunkiem ubiegania się o udział w programie jest średnia ze studiów co najmniej 4,0 oraz
dobra znajomość języka angielskiego (na poziomie B2) potwierdzona przez Studium Języków
Obcych.
4. Student bierze udział w rozmowie kwaliﬁkacyjnej w języku angielskim z komisją kwaliﬁkacyjną.
5. Student musi spełniać wymagania programu Erasmus+.
6. Studenci biorący udział w programie studiują według indywidualnych planów studiów sporządzonych według dostępnego wzorca oraz zatwierdzonych przez zarówno stronę polską, jak
i szwedzką. Wzorzec zawiera przedmioty obowiązkowe i przedmiotu obieralne. Indywidualny
plan studiów musi zawierać wszystkie przedmioty obowiązkowe i wybór obieralnych dających
w sumie 120 punktów ECTS.
7. Wymagania odnośnie pracy dyplomowej są częściowo różne w Szwecji i w Polsce. W Szwecji praca ma charakter bardziej teoretyczny, zbliżony do pracy naukowej, stąd przedmiot
obowiązkowy „Research Methodology” w BTH. Z kolei w Polsce wymagana jest część praktyczna.
8. Przed wyjazdem do Szwecji student musi znaleźć sobie promotora (z tematem pracy dyplomowej) w Polsce. W Szwecji będzie musiał znaleźć sobie drugiego promotora.
9. Polscy studenci w Szwecji będą mieć zbiorowe ubezpieczenie zdrowotne dla zagranicznych
studentów opłacane przez BTH.
10. Zgłoszenia do programu będą przyjmowane do 11. kwietnia przez koordynatora programu w
pokoju EA 418.
11. Warto odwiedzić strony uczelni BTH pod adresem www.bth.se/eng. Na końcu strony można
znaleźć użyteczne odsyłacze, w tym praktyczny przewodnik, informacje na temat zakwaterowania, kontakty w biurze międzynarodowym i informację o programach wymiany. Na 5 100
studentów BTH 440 pochodzi z zagranicy.
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