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I.

Ogólne informacje o możliwości uzyskania podwójnego dyplomu.

1. Pomiędzy Politechniką Gdańską a szkołą TELECOM BRETAGNE została podpisana
umowa, na mocy której polscy studenci studiów II stopnia mogą podjąć studia w École
Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne (ENSTB), znanej jako
Telecom Bretagne. Po ukończeniu studiów we Francji, na mocy ww. umowy, student
uzyskuje również tytuł zawodowy magistra inżyniera bez konieczności zdawania
egzaminu dyplomowego w PG.
2. Warunkiem ubiegania się o studiowanie w TELECOM BRETAGNE jest posiadanie
średniej ze studiów I stopnia co najmniej 4.0 (zgodnie z ogólnymi wymogami
dotyczącymi studiów zagranicznych), aczkolwiek mogą być również zaakceptowane
kandydatury studentów o minimalne niższej średniej (nie ma tutaj sprecyzowanych
wymogów). Dodatkowo, wymagany jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej z
przedstawicielami Telecom Bretagne (via SKYPE, w języku francuskim lub angielskim).
Warunkiem rozpoczęcia studiów we Francji jest zaliczenie pierwszego semestru w PG
(studia we Francji rozpoczynają się w październiku)
3. W przypadku spełnienia ww. wymogów kolejny etap kwalifikacji odbywa się w ramach
programu ERASMUS+, gdyż pobyt we Francji jest finansowany ze środków tego
programu. Warto pamiętać, że zgodnie z jego zasadami student odbywający studia za
granicą może uzyskać finansowanie na okres pobytu do 12 miesięcy.
4. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się ok. kwietnia. Wynika stąd, że w przypadku
podjęcia decyzji o studiowaniu należy przygotować niezbędne dokumenty najpóźniej w
pierwszej połowie marca. Zwykle wyjazd do Francji następuje już we wrześniu – jest to
związane z kursem językowym, oferowanym (obecność studenta jest wysoce
wskazana) przez ENSTB dla studentów rozpoczynających studia.

II.

Studia, a znajomość języka francuskiego

1. W przypadku zakwalifikowania się na studia, studenci, którzy nie władają dobrze
językiem francuskim uczęszczają w pierwszym semestrze na intensywny kurs języka
francuskiego (6h/tydzień). Zajęcia na I semestrze dla tych studentów odbywają się w
języku angielskim i zawierają zestaw standardowych przedmiotów, niezależnie od
zainteresowań i preferencji studentów. Na kolejnych semestrach zajęcia odbywają się
w języku francuskim.

III.

Przebieg studiów

1. Studia w ENSTB trwają cztery semestry. Pierwsze trzy semestry zajęć studenci
odbywają na uczelni, zaś na czwartym semestrze odbywają staż w firmie, w trakcie
którego przygotowują projekt dyplomowy. Na drugim semestrze studenci wybierają
przedmioty z kilku dziedzin, zaś na trzecim semestrze wybierają ścieżkę spośród kilku
opcji. Wygląda to trochę skomplikowanie - szczegóły są dostępne na stronie uczelni.
2. Projekt dyplomowy (wyniki realizacji projektu w trakcie stażu) jest prezentowany w
języku angielskim przed komisją, składającą się z przedstawiciela ENSTB, firmy, w
której wykonywano projekt oraz przedstawiciela PG. Prezentacja wyników stażu
odbywa się zwykle we wrześniu. Na początku wykonywania projektu należy
bezwzględnie skontaktować się z PG (z katedrą macierzystą) celem wyznaczenia
opiekuna projektu z strony PG, który sprawdzi, czy wykonana praca spełnia również
wymogi stawiane pracom magisterskim w PG. Ponadto stały kontakt z opiekunem ze
strony PG w trakcie realizacji pracy dyplomowej ułatwia przygotowanie tekstu pracy
dyplomowej zgodnie z wymogami PG.
IV.

Ogólne informacje o uczelni TELECOM BRETAGNE
TELECOM BRETAGNE należy do grupy tzw. „Grandes Ecoles”. Mianem tym określa
się szkoły reprezentujące najwyższy poziom kształcenia i badań naukowych, co
gwarantuje szybkie uzyskanie zatrudnienia we Francji. Przykładowo, z danych za rok
2014 wynika, że w okresie trzech miesięcy po uzyskaniu dyplomu 76% absolwentów
uzyskało pracę. Na uczelni studiuje ok. 1200 studentów, przy czym blisko 50 % to
cudzoziemcy. Spośród 1200 studentów 800 studiuje na studiach inżynierskich, zaś
pozostali na studiach wyższych stopni (w tym doktoranckich). Personel uczelni stanowi
blisko 370 pracowników. Uczelnia mieści się wprawdzie w Breście, ale ma swoje filie
w Rennes (sieci mobilne, bezpieczeństwo w sieci) i w Tuluzie (telekomunikacja
kosmiczna). Ostatnio nastąpiło również połączenie uczelni z szkoła Mine w Nantes. Ze
względu na swoją wysoką pozycję uczelnia ma dobre kontakty z firmami i innymi
instytucjami naukowymi, w których studenci mogą odbywać praktyki. Więcej informacji
można znaleźć w sieci, na stronie uczelni:
http://www.telecom-bretagne.eu/
Warto także poszukać informacji o uczelni w internecie, pod ww. hasłem. Trzeba
pamiętać, że organizacja szkolnictwa wyższego we Francji nie jest tak przejrzysta jak
w Polsce – wiele szkół ze sobą współpracuje, bądź jest ze sobą silnie powiązanych.
Można się o tym przekonać przeglądając stronę Wikipedii poświęconą uczelni:
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_nationale_sup%C3%A9rieure_des_t%C3
%A9l%C3%A9communications_de_Bretagne
Dla pragnących rozpocząć przygodę z językiem francuskim polecam wersję francuską:
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9com_Bretagne
W chwili obecnej w Breście przebywają polscy studenci, z którymi mamy kontakt.
Dysponujemy również adresami absolwentów, którzy ukończyli studia w Rennes.

Możliwość korespondencji z osobami, które przeszły pełny cykl studiów pozwoli Wam
na w pełni świadome podjęcie tak ważnej decyzji.

Osoby zainteresowane tymi studiami mogą się ze mną skontaktować:
•
•
•

drogą mailowa: wlz@eti.pg.edu.pl
telefonicznie: +58.347.17.58
osobiście: gmach EA pok. 724.

