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Estude & Seja bem-sucedido

 Por que a Polônia? 

 X A Polônia é o 6º maior país na UE e a 9º maior 
economia na UE

 X Uma das mais rápidas economias em crescimento 
na UE

 X Membro da União Europeia desde 2004
 X População com mais de 38 milhões de habitantes
 X Instituições acadêmicas polonesas em 

conformidade com os centros educacionais 
mundialmente reconhecidos

 X Mais de 450 instituições de ensino superior
 X Universidades polonesas oferecem mais 

de 200 áreas de estudo
 X Grande variedade de programas de estudo em inglês
 X A Polônia conta com 1,7 milhões de estudantes 

universitários
 X Já fazem 650 anos que estamos ensinando alunos. 

NÓs temos experiência.

Venha para  
a Polônia –  
Descubra a Europa

Para maiores informações, visite:
Ministério da Ciência e Ensino Superior, República da Polônia www.nauka.gov.pl
Fundação para o Desenvolvimento do Sistema da Educação (FRSE) www.frse.org.pl

Venha para a União Europeia. 
Comece pela Polônia!

Na página da CRASP em inglês www.krasp.org.pl/en foi criada uma subpágina 
onde estudantes de mestrado e doutorado brasileiros podem encontrar informações 
sobre a oferta educativa das universidades polonesas que aderiram ao programa 
“Ciência sem fronteiras”. Estudantes brasileiros interessados em estudos na 
Polônia podem dirigir quaisquer perguntas à gerente do escritório da CRASP: 
biuro@krasp.org.pl

Viajando à Polônia – formalidades 

 Estudantes de países de fora da UE e AEE 
Estudantes procedentes de países de fora da UE (Uniăo Europeia) a AEE 
(Área Econômica Europeia) podem entrar na Polônia munidos de um documento 
de viagem válido (passaporte) e visto (se requerido). Um intercambiário de um 
país não-UE deve, geralmente, preencher um formulário para a obtenção de visto 
no Consulado da República da Polônia do seu país de residência legal. Um visto 
de curta duração dá direito, a quem o tiver, de permanecer na Polônia por até 
três meses e um visto de longa duração, até um ano. É possível prorrogar o visto 
somente em casos particularmente justificados e apenas uma vez.

 Trabalho 
Enquanto aos estudantes EU/AEE é permitido trabalhar na Polônia, os 
estudantes não-UE/AEE precisam requerer um visto de trabalho, o qual 
é concedido apenas se nenhum cidadão da UE puder ocupar determinado cargo.

 Assistência médica 
Para a obtenção de tratamento médico gratuito na Polônia, os alunos UE/AEE 
necessitam de uma Carteira de Seguro de Saúde Europeia, a qual é solicitada no 
próprio país de origem. Estudantes não-UE/AEE precisam adquirir uma apólice 
particular de seguro de saúde. Para maiores informações, acesse: Serviço Nacional 
de Saúde www.nfz.gov.pl

Ciência sem fronteiras 

Em outubro 2013, a Conferência de Reitores das Escolas Acadêmicas 
Polonesas (CRASP) assinou um acordo com o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) da República Federativa do 
Brasil. Sob o acordo, a Polônia adere ao programa de bolsa de estudo brasileiro 
“Ciência sem fronteiras”.



 Mensalidades de estudo 
Os estudos em tempo integral (em língua polonesa) em instituições públicas de 
ensino superior (IES) são gratuitos para estudantes poloneses e estrangeiros que 
iniciem estudos na Polônia em condições aplicáveis a cidadãos poloneses. Estas 
condições são aplicadas aos cidadãos da UE/AEE e aos estudantes de outros 
países que possuam o Cartão do Polonês (Karta Polaka).
Todos os outros estrangeiros são obrigados a pagar mensalidade mínima de:
 2000 €/ano por estudos de primeiro ciclo, segundo ciclo e também a longo prazo,
 3000 €/ano por estágios de doutorado, pós-graduação, estágios de pós-graduação 

na área de: medicina, ciência, artes, estágios de especialização e pós-doutorado,
 3000 €/ano por cursos profissionalizantes e aprendizagem,
 2000 €/ano pelo curso de idioma polonês com duração de um ano que prepara 

para iniciar estudos superiores em polonês.
As taxas das instituições de ensino superior (IES) não públicas são estabelecidas pelas 
próprias instituições. As mensalidades variam de 2000 a 6000 €/ano e dependem do 
programa de estudo (para programas de MBA: variam de 8000 12,000€/ano).

Leve em conta que as taxas reais e as condições de estudo são definidas 
através de  acordos entre as instituições de ensino, ou entre o aluno  
e a universidade.

Vida de estudante
Em comparação com outros países europeus, a Polônia é um lugar relativamente 
barato para morar e estudar. Os preços variam de cidade para cidade, mas com 
cerca de 300€ por mês um estudante tem condições de cobrir todos os seus custos.  
O custo médio da vida estudantil varia entre 350€ a 550€. 

 Descontos 
Os alunos com idade inferior a 26 anos têm direito a descontos na maioria dos 
meios de transporte público na Polônia.
 ferroviária nacional – 51% de desconto nas passagens para a 2ª classe; 

documento necessário: carteira de estudante válida emitida por uma 
instituição de ensino superior polonesa.

 transporte municipal – em geral, 50% de desconto; documento necessário: 
carteira de estudante válida (às vezes, a Carteira de Identidade Internacional 
de Estudante – ISIC).

 As instituições de ensino superior na Polônia dispõem das  
 seguintes possibilidades: 
 1 º Ciclo – primeiro ciclo de estudos:  que habilita ao título de licencjat 

(Bacharelado), com 3 a 4 anos de duração  que habilita ao título profissional 
de inzynier (literalmente “engenheiro” - Bacharelado), com 3,5 a 4 anos 
de duração;

 2 º Ciclo – segundo ciclo de estudos, com 1,5 a 2 anos de duração, que 
habilita ao título profissional de magister ou a grau equivalente (Mestrado), 
acessível a graduados do primeiro ciclo de estudos;

 ciclo de estudos de longa duração (ou grau em nível único), com 4,5 a 6 anos 
de duração e habilitação ao diploma profissional de magister  ou a um grau 
equivalente (Mestrado);

 3 º Ciclo – terceiro ciclo de estudos está constituído por programas de 
Doutorado oferecidos por escolas de tipo universitário e por determinadas 
instituições de pesquisa (principalmente a Academia Polonesa de Ciências).

O custo mensal de vida de um aluno médio na Polônia é de 300-700 EUR.

 CUSTO DE VIDA 

 Educação superior na Polônia 
A tradição Polonesa de formação acadêmica começou em 1364 quando o rei 
Casimiro, o Grande, fundou a Academia de Cracóvia, conhecida hoje como 
Universidade Jaguelônica. A Academia de Cracóvia, sendo uma das mais antigas 
do mundo juntamente com as academias em Bolonha e Pádua, é a segunda 
universidade mais antiga da Europa Central.

A Polônia desempenha um papel ativo no processo de Bolonha. Graças à 
introdução do sistema de educação superior dividido em três fases: Licenciatura/
Mestrado/Doutorado, bem como o Sistema Europeu de Transferência e 
Acumulação de Créditos (ECTS). Assim, os estudantes da Polônia e do exterior ficam 
totalmente móveis e livres para continuar a sua educação em outros países da União 
Europeia, sem qualquer problema . Os estudantes estrangeiros que vêm para a 
Polônia podem esperar oportunidades de educação muito atraentes e diversificadas, 
que satisfazem os mais elevados padrões europeus. Eles podem estudar medicina, 
biotecnologia ou engenharia, e também arte e negócios. O diploma concedido 
é reconhecido não só  em nível europeu, mas também na maioria dos 
países do mundo.

Miniguia para estudantes 
estrangeiros na Polônia

ESTRUTURA 
DOS ESTUDOS 
NA  POLÔNIA

dormitório em moradia
estudantil

55-100 EUR

2-3,5 EUR

6-7 EUR /kg

120-150 EUR

1,7-3 EUR

6 EUR /kg

30 EUR

1,5-3 EUR

0,5 EUR /1,5 lt

20-40 EUR

5-6 EUR

0,8 EUR

7 EUR /12 EUR

0,6 EUR

0,8 EUR

almoço em cantina

presunto

quarto em apartamento 
privado

café em cafeteria

queijo

energia e gás mensalmente

cerveja no pub

água mineral

preço integral de bilhetes 
mensais de transporte 

urbano

entrada de cinema

leite

cabeleireiromasculino e 
feminino

pão

maçãs

Structure of 
studies in 
Poland

Poland conforms to the guidelines from the 
Bologna Process in European higher education. 
The degree system based on the three-cycle 
structure has been successfully implemented 
together with the European Credit Transfer and 
Accumulation System (ECTS). The European 
standard in higher education makes it easier for 
students to obtain recognition of their quali -
cations in other countries. 

1 st Cycle 
First-cycle studies (3 to 4 years) leading to the 
professional title of a licencjat or inżynier (En-
gineer, in the  eld of engineering, agriculture or 
economics). This is the Polish equivalent of the 
Bachelor’s degree. It is focused on preparing stu-
dents for future employment or for continued ed-
ucation within the Master’s degree programmes. 
To obtain this degree, students must earn 180-
240 ECTS credits.

Long-cycle studies
In addition to the general structure, 11  elds of 
study including acting, art conservation and res-
toration, canon law, dentistry, law, medical analy-
sis, medicine, production and photography, phar-
macy, psychology and veterinary medicine, o ff er 
long-cycle programmes only.

Long-cycle studies – Master’s degree pro-
gramme (4.5 to 6 years) leading to the profes-
sional title of a Master ( magister , or an equivalent 
degree depending on the study course pro  le). To 
obtain this degree, students must earn 270-360 
ECTS credits. Such single long-cycle studies are 
based on an integrated study programme, which 

HIGHER EDUCATION IN POLAND

 1º Ciclo  180-240 ECTS

2º Ciclo   90-120 ECTS

3º Ciclo
 

MESTRADO

LICENCIATURA
BACHARELADO

MESTRADO

Programa de DOUTORADO (PhD)
 

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO
(ou equivalente)

270-360 ECTS

Ciclo de longa duração
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