
Емблема ЗВО-партнера Назва ЗВО партнера Короткі відомості про ЗВО-

партнера 

Посилання на ЗВО Посилання на відділ 

по роботі Erasmus+ 

 

Bingol 

University/Університет 

Бінгьоль 

Університет розташований у Турції 

в місті Бінгола, Туретчина. 

Створений в 2007 році. Він має 

факультет стоматології, факультет 
мистецтв і наук, факультет 

економіки і адміністративних наук, 

факультет теології, факультет 
здоровя, інженерно архітектурний 

факультет, ветеринарний 

факультет, факультет сільського 

господарства. 

http://www.bingol.ed

u.tr/en/academics/ins

titutes# 

 

http://www.bingol.edu.

tr/en/students/internati

onal-relations-

office/erasmus-
exchange-

program/general-

information 
 

 

Riga Technical Univrersity/ 

Ризький технічний 

університет 

Університет заснований у 1862 - 

найстаріший технічний 

університет Латвії. На базі 
університету функціонує 8 

факультетів які пропонують 

повний спектр технічної освіти в 
галузі інженерних наук за більше 

ніж 30 спеціальностями. Широкий 

вибір англомовних програм в 

області авіації, цивільної інженерії, 
хімії, фізики та комп'ютерних 

систем. Програми навчання: 

бакалаврат, магістрптура, 
докторантура. 

http://fsd.rtu.lv/riga-

technical-university-

rtu/bachelors-studies/ 

https://www.rtu.lv/en/i

nternationalization/mo

bility/erasmus-plus 
 

http://www.bingol.edu.tr/en/academics/institutes
http://www.bingol.edu.tr/en/academics/institutes
http://www.bingol.edu.tr/en/academics/institutes
http://www.bingol.edu.tr/en/students/international-relations-office/erasmus-exchange-program/general-information
http://www.bingol.edu.tr/en/students/international-relations-office/erasmus-exchange-program/general-information
http://www.bingol.edu.tr/en/students/international-relations-office/erasmus-exchange-program/general-information
http://www.bingol.edu.tr/en/students/international-relations-office/erasmus-exchange-program/general-information
http://www.bingol.edu.tr/en/students/international-relations-office/erasmus-exchange-program/general-information
http://www.bingol.edu.tr/en/students/international-relations-office/erasmus-exchange-program/general-information
http://www.bingol.edu.tr/en/students/international-relations-office/erasmus-exchange-program/general-information
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F
http://fsd.rtu.lv/riga-technical-university-rtu/bachelors-studies/
http://fsd.rtu.lv/riga-technical-university-rtu/bachelors-studies/
http://fsd.rtu.lv/riga-technical-university-rtu/bachelors-studies/


 

University of Zilina (Zilinska 

universita v Ziline)/ 
Жилінський університет 

Університет створений в 1953 році. 

Включає 7 факультетів: 
будівельний, електротехнічний, 

управління і інформатики, 

машинобудівельний, 

гуманітарний, експлуатації і 
економіки транспорту та зв’язку, 

спеціальної техніки 

https://www.uniza.sk

/index.php#  
 

https://www.uniza.sk/i

ndex.php/uchadzaci/m
oznosti-studia/erasmus 

 

 

Eskisehir Technical 

University/Ескішехірський 

технічний університет 

Університет заснований у 1958 

році. На базі університету 

функціонує 17 факультетів, 3 з яких 

пропонують дистанційну освіту 

https://www.eskisehi

r.edu.tr/en/about-

anadolu 

 

 

 

Bialystok University of 
Technology (Politechnika 

Bialostocka)/Білостоцький 

технологічний університет 

Створений в 1949 році. На базі 
університету функціонує 

архітектурний факультет, 

факультет будівництва і інженерії 

навколишнього середовища, 
факультет електрики, факультет 

інформатики, факультет інженерії 

менеджменту, факультет механіки 

https://pb.edu.pl/en/r
esearch/ 

http://bwm.pb.edu.pl/p
l/erasmus-plus 

https://www.uniza.sk/index.php
https://www.uniza.sk/index.php
https://www.uniza.sk/index.php/uchadzaci/moznosti-studia/erasmus
https://www.uniza.sk/index.php/uchadzaci/moznosti-studia/erasmus
https://www.uniza.sk/index.php/uchadzaci/moznosti-studia/erasmus


 

Polytechnic Institute of Castelo 

Branco / Політехнічний 
інститут Каштелу-Бранку 

Вищий учбовий заклад заснований 

в 1980 році в Каштелу-Бранку, 
Португалія. В університеті 

функціонує шість факультетів: 

сільськогосподарський, освітній, 

факультет мистецтв, менеджменту, 
технологічний факультет, 

факультет здоров’я Dr. Lopes Dias. 

Навчання здійснюється за 
напрямками: мистецтво, 

комунікація та мультимедіа, 

харчові технології, бізнес та право, 
підготовка вчителів, інженерні та 

комп'ютерні науки, охорона 

здоров'я та соціальний захист, 

туризм, спорт та послуги. 

https://gri.ipcb.pt/en/

schools 

https://gri.ipcb.pt/en/c

ourses 

 

Polytechnic Institute of Tomar/ 

Політехнічний інститут 
Томар 

Навчальний заклад заснований в 

1973 році в місті Томар, 
Португалія. Підготовка фахівців 

здійснюється за напрямками: 

інформаційні технології, інженерія, 

математика і фізика, ресторанний 
бізнес, мистецтво, дизайн, 

комунікації, бізнес, соціальні 

науки.  

http://portal2.ipt.pt/e

n/ipt/ 

http://portal2.ipt.pt/en/

ipt/servicos_de_planea
mento_e_apoio_a_gest

ao/gabinete_de_relaco

es_internacionais/ 



 

Polytechnic Institute of 

Coimbra/ Політехнічний 
інститут Коімбре 

 

Політехнічний університет 

заснований 1979 в Коімбре, 
Португалія. Навчання в 

університеті проводиться за 

напрямками: управління та 

технології, освіта, сільське 
господарство, охорона здоров’я, 

інженерія, бізнес. 

https://www.ipc.pt/en

/ipc/introduction 

https://www.ipc.pt/en/

study/relacoes-
internacionais/erasmus 

 

Polytechnic Institute of 
Guarda/ Політехнічний 

інститут Гуарда 

 

Університет заснований в 1980 році 
в м. Гуарда, Португалія. На базі 

університету функціонують 

факультет освіти, комунікації та 
спорту, факультет технологій та 

менеджменту, факультет туризму, 

факультет наук про здоров’я 

http://www.ipg.pt/rel
acoes_internacionais/

courses.aspx 

http://www.ipg.pt/rela
coes_internacionais/pr

ogrammes.aspx 

 

Polytechnic Institute of Leiria / 
Політехнічний інститут 

Лейрії 

Заснований університет в 1980 році 
в м. Лейрія, Португалія. 

Функціонують факультети 

гуманітарних наук, точних наук та 
інженерії, природознавства та 

екології, наук про життя та 

здоров’я. На базі університету  

розвивається 18 наукових 
напрямків , бізнес школи та 

технологічні парки.  

https://www.ipleiria.
pt/research-

development-and-

inovation/research-
units/ 

https://www.ipleiria.pt
/blog/20192020-

erasmus-program/ 



 
 

Polytechnic Institute of 

Portalegre/ Політехнічний 
інститут Порталегре 

 

Навчальний заклад засновано в 

1980 році в м. Порталегре, 
Португалія. В університеті 

створено чотири факультети: 

освіти, здоров'я, технологій та 

менеджменту, 
сільськогосподарський. 

Ключовими галузями знань в 

університеті є соціальне 
забезпечення, туризм, 

журналістика, менеджмент, 

інжиніринг, інформаційні 
технології, дизайн, маркетинг, 

сільське господарство, технології 

охорони здоров'я 

https://www.ipportal

egre.pt/pt/departame
ntos/ 

https://www.ipportaleg

re.pt/pt/ipp/cooperacao
-

institucional/rec/#Eras

mus+ 

 
 

Polytechnic Institute of 
Santarem/ Політехнічний 

інститут Сантарем 

 

Університет створений в кінці 1979 
році в м. Сантарем, Португалія. В 

університеті створено п’ять 

факультетів: освіти, спорту, 
здоров'я, технологій та 

менеджменту, 

сільськогосподарський. 

http://www.ipsantare
m.pt/en/655-2/ 

http://www.ipsantarem
.pt/pt/erasmus-

2/erasmus/ 



 

Polytechnic Institute of Viseu/ 

Політехнічний інститут 
Візей 

 

Університет створений в кінці 1979 

році в м. Візеу, Португалія. 
Навчання проводиться за 

напрямками: освіта, здоров'я, 

технології та менеджмент.  

http://www.ipv.pt/gui

de/education.htm 

http://www.ipv.pt/guid

e/strategy.htm 

 

Technical university of Kosice/ 

Технічний університет в 

Кошице 

Публічний вищий навчальний 

заклад університетського типу 

в Словаччині. Технічний 
університет Кошице  був 

заснований в 1952 р як Вища 

технічна школа. Факультет 
гірничої справи, екології, 

менеджменту та геотехнологій, 

металургійний факультет, 
машинобудівний факультет, 

факультет електротехніки та 

інформатики, будівельний 

факультет, економічний факультет, 
факультет виробничих технологій, 

факультет мистецтв, факультет 

авіації 

https://www.tuke.sk/

wps/portal/tuke 

https://erasmus.tuke.sk

/ 

 

Adana science and 

technology university/ 
Аданський науково-

технічний університет 

  

 

Університет розташований в Адані, 

Туреччина. Незважаючи на те, що 

університет новий, він вважається 

одним з провідних університетів 
регіону з його технологічною 

інфраструктурою. Університет 

орієнтований як на наукові 
дослідження, так і на освіту в галузі 

інженерії та природничих наук. 

https://www.adanabt

u.edu.tr/PagesEng/D

efaultEng.aspx# 

https://intoff.adanabtu.

edu.tr/PagesEng/detay.

aspx?pageId=47 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%86%D0%B5
https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke
https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke
https://erasmus.tuke.sk/
https://erasmus.tuke.sk/
https://www.adanabtu.edu.tr/PagesEng/DefaultEng.aspx
https://www.adanabtu.edu.tr/PagesEng/DefaultEng.aspx
https://www.adanabtu.edu.tr/PagesEng/DefaultEng.aspx
https://intoff.adanabtu.edu.tr/PagesEng/detay.aspx?pageId=47
https://intoff.adanabtu.edu.tr/PagesEng/detay.aspx?pageId=47
https://intoff.adanabtu.edu.tr/PagesEng/detay.aspx?pageId=47


 

University of Cadiz/ 

Університет Кадіса 

Престижний державний 

університет, відкритий у 1979 році 
в однойменній провінції 

автономного співтовариства 

Андалусії. Університет пропонує 

програми всіх трьох циклів вищої 
освіти: бакалаврат, магістратура та 

аспірантура. 

Університет Кадіса активно 
розвиває науково-дослідницьку 

роботу, яка проводиться в 

спеціально оснащених 
лабораторіях, майстернях та 

комп'ютерних класах. року. 

 

https://www.uca.es/ https://internacional.uc

a.es/erasmus/erasmus-
salientes/ 

 

Vilnius Gediminas Technical 
University/ Вільнюський 

технічний університет 

Гедиміна 

 

Є провідним вищим навчальним 
закладом, розташованим у столиці 

Литви в Вільнюсі. Заснований в 

1956 році, є одним з найбільших 
дослідницьких університетів 

Литви з акцентом на технологіях та 

інженерії. 

https://www.vgtu.lt/f
or-international-

students/8058 

https://www.vgtu.lt/for
-international-

students/erasmus-

studies-and-internship-
for-current-vgtu-

students-

only/83581?lang=2 

https://www.uca.es/
https://internacional.uca.es/erasmus/erasmus-salientes/
https://internacional.uca.es/erasmus/erasmus-salientes/
https://internacional.uca.es/erasmus/erasmus-salientes/
https://www.vgtu.lt/for-international-students/8058
https://www.vgtu.lt/for-international-students/8058
https://www.vgtu.lt/for-international-students/8058
https://www.vgtu.lt/for-international-students/erasmus-studies-and-internship-for-current-vgtu-students-only/83581?lang=2
https://www.vgtu.lt/for-international-students/erasmus-studies-and-internship-for-current-vgtu-students-only/83581?lang=2
https://www.vgtu.lt/for-international-students/erasmus-studies-and-internship-for-current-vgtu-students-only/83581?lang=2
https://www.vgtu.lt/for-international-students/erasmus-studies-and-internship-for-current-vgtu-students-only/83581?lang=2
https://www.vgtu.lt/for-international-students/erasmus-studies-and-internship-for-current-vgtu-students-only/83581?lang=2
https://www.vgtu.lt/for-international-students/erasmus-studies-and-internship-for-current-vgtu-students-only/83581?lang=2
https://www.vgtu.lt/for-international-students/erasmus-studies-and-internship-for-current-vgtu-students-only/83581?lang=2


 

AhiEvran University/ 

Університет АхіЕврана 

Державний вищий навчальний 

заклад в Туреччині. Був офіційно 
заснований в 2006 році. 

Навчальний заклад знаходиться в 

межах невеликого міста Туреччини 

- Киршехір. 

В університеті здобувають освіту 

близько 15 тис. студентів. 

Викладацький склад AhiEvran 
University включає приблизно 499 

фахівців 

 

http://dio.ahievran.ed

u.tr/ 

http://dio.ahievran.edu.

tr/index.php/2011-08-
28-14-27-07/170-

2018-2019-akademik-

y-l-erasmus-oegretim-

eleman-hibe-sonuclar 

 

Stefan cel Mare University of 
Suceava/ Університет 

Стефана Чел Маре в Сучаві 

У 1982 році був створений 
університет, який отримав 

заслужене місце як сучасний, 

динамічний та інноваційний заклад 
серед найбільших університетів не 

тільки в Туреччині, але і у світі. 

Розташований у центрі міста 
Ескішехір, яке добре відоме як 

місто науки, культури та молоді, 

його кампус розміщений на 12 

факультетах (бакалаврський 
рівень) - три з яких пропонують 

дистанційну освіту, 3 прикладні 

школи - одна з яких є музичною, 2 
професійно-технічні училища 

(аспірантський рівень), 6 

випускних шкіл - чотири з яких є 
випускниками та аспірантами, а 

також 30 дослідницьких центрів. 

https://www.anadolu.
edu.tr/en/students-

affairs/information-

for-
students/international

-programs 

http://uib.anadolu.edu.t
r/erasmus 

http://dio.ahievran.edu.tr/
http://dio.ahievran.edu.tr/
http://dio.ahievran.edu.tr/index.php/2011-08-28-14-27-07/170-2018-2019-akademik-y-l-erasmus-oegretim-eleman-hibe-sonuclar
http://dio.ahievran.edu.tr/index.php/2011-08-28-14-27-07/170-2018-2019-akademik-y-l-erasmus-oegretim-eleman-hibe-sonuclar
http://dio.ahievran.edu.tr/index.php/2011-08-28-14-27-07/170-2018-2019-akademik-y-l-erasmus-oegretim-eleman-hibe-sonuclar
http://dio.ahievran.edu.tr/index.php/2011-08-28-14-27-07/170-2018-2019-akademik-y-l-erasmus-oegretim-eleman-hibe-sonuclar
http://dio.ahievran.edu.tr/index.php/2011-08-28-14-27-07/170-2018-2019-akademik-y-l-erasmus-oegretim-eleman-hibe-sonuclar
http://dio.ahievran.edu.tr/index.php/2011-08-28-14-27-07/170-2018-2019-akademik-y-l-erasmus-oegretim-eleman-hibe-sonuclar
https://www.anadolu.edu.tr/en/students-affairs/information-for-students/international-programs
https://www.anadolu.edu.tr/en/students-affairs/information-for-students/international-programs
https://www.anadolu.edu.tr/en/students-affairs/information-for-students/international-programs
https://www.anadolu.edu.tr/en/students-affairs/information-for-students/international-programs
https://www.anadolu.edu.tr/en/students-affairs/information-for-students/international-programs
https://www.anadolu.edu.tr/en/students-affairs/information-for-students/international-programs
http://uib.anadolu.edu.tr/erasmus
http://uib.anadolu.edu.tr/erasmus


 

Universytet Opolski/ 

Опольський університет 

Головний 

громадський університет м. Ополе,
 Польща (Опольське воєводство). 

Заснований 10 березня 1994 р. в 

результаті об'єднання Державної 

вищої педагогічної школи та 
філії Католицького університету 

Любліна. Має 8 факультетів. 

Університет є членом проекту 

«Socrates-Erasmus». 

 

http://uni.opole.pl/pa

ge/en/530/ 

http://hello.uni.opole.p

l/erasmusplus/ 

 

Gazi University/ Університет 

Газі 

Пропонує освіті програми з таких 

спеціальностей як  медицина, 
стоматологія, фармація, медичні 

науки, наука, інженерія, 

архітектура, технологія, спортивні 
науки та прикладні науки. 

Університет Газі, який надає освіту 

37 тисячам студентів з усієї країни, 
є університетом, який приймає 

більшість студентів з-за кордону з 

приблизно 1500 іноземними 

студентами з тюркських республік, 
Кавказу, Європи, Близького Сходу, 

Африки, Америки та країн 

Далекого Сходу . Університет є 
міжнародним вищим навчальним 

закладом, що має професійний 

викладацький та науковий склад. 

http://international.ga

zi.edu.tr/ 

http://erasmus.gazi.edu

.tr/?language=en_US 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1994
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%86%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0_II
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%86%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0_II
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82
http://uni.opole.pl/page/en/530/
http://uni.opole.pl/page/en/530/
http://hello.uni.opole.pl/erasmusplus/
http://hello.uni.opole.pl/erasmusplus/
http://international.gazi.edu.tr/
http://international.gazi.edu.tr/
http://erasmus.gazi.edu.tr/?language=en_US
http://erasmus.gazi.edu.tr/?language=en_US


 

Lodz University of 
Technology/ 

Лодзинський технічний 

університет 

  

 

Був створений у 1945 році і 

перетворився на один з найбільших 
технічних університетів у Польщі. 

Спочатку він розташовувався у 

старому заводі, який на сьогодні 

охоплює близько 200 000 кв. м у 
більш ніж 70 окремих будівлях, 

більшість з яких розташовані у 

головному районі університету. В 
даний час в університеті 

навчаються понад 17 000 студентів. 

Освітні та наукові завдання 
університету виконуються 

приблизно 3000 співробітниками. 

https://programy.p.lo

dz.pl/?l=en 

https://www.p.lodz.pl/

pl/lista/erasmus-
mundus-programy-

edukacyjne 

 

Rzeszow University of 

Technology/Жешувський 

технологічний університет 

Вищий навчальний 

заклад технічного 
профілю та науково-

дослідницький університет, 

заснований у Ряшеві у 1963 р. З 
1974 року носить ім'я Ігнатія 

Лукасевича, а у 2016 отримав 

статус технічного університету. 

Має наступні факультети: 
електротехнічний факультет; 

факультет цивільної та екологічної 

інженерії; хіміко-технологічний 
факультет; авіаційне відділення 

при механічному факультеті; 

факультет управління та 
маркетингу; факультет математики 

та прикладної фізики. 

  

 

https://dwm.prz.edu.

pl/en/full-time-
studies/information-

for-students 

  

 

https://dwm.prz.edu.pl/

en/erasmus 

https://programy.p.lodz.pl/?l=en
https://programy.p.lodz.pl/?l=en
https://www.p.lodz.pl/pl/lista/erasmus-mundus-programy-edukacyjne
https://www.p.lodz.pl/pl/lista/erasmus-mundus-programy-edukacyjne
https://www.p.lodz.pl/pl/lista/erasmus-mundus-programy-edukacyjne
https://www.p.lodz.pl/pl/lista/erasmus-mundus-programy-edukacyjne
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D1%88%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/1963
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://dwm.prz.edu.pl/en/full-time-studies/information-for-students
https://dwm.prz.edu.pl/en/full-time-studies/information-for-students
https://dwm.prz.edu.pl/en/full-time-studies/information-for-students
https://dwm.prz.edu.pl/en/full-time-studies/information-for-students
https://dwm.prz.edu.pl/en/erasmus
https://dwm.prz.edu.pl/en/erasmus


 

The International University 

of Logistics and Transport in 
Wroclaw/ Міжнародний 

Університет Логістики та 

Транспорту у Вроцлаві 

Створений у 2001 році у Вроцлаві. 

Університет був заснований у 
співпраці з французькою групою 

Écolesupérieureinternationaledecom

merce (ESIDEC) в Метц. 

Університет пропонує кілька 
спеціальностей: логістика, 

транспорт, будівництво та 

управління. 

https://www.mwslit.c

om/about-the-
university/the-

history-of-the-

university 

https://www.mwslit.co

m/international-
cooperation/erasmus 

 

University of Dunaújváros/ 

Університет Дунауйвароса 

Університет вважається одним з 

тих, що найбільш динамічно 

розвиваються, вищих навчальних 

закладів Угорщини.. В даний час 
він пропонує 6 бакалаврів і 2 

магістерських програм, повністю 

навчають англійську мову, і майже 
10% від загальної чи студентів є 

міжнародними студентами, які 

прибувають з усіх куточків світу. 

http://www.uniduna.

hu/en/education/bach

elor-programs 

http://www.uniduna.
hu/en/education/spec

ial-programs 

http://www.uniduna.
hu/en/education/bach

elor-programs 

 

http://www.uniduna.

hu/en/scholarship/era

smus 

 

Universidaddel País Vasco / 

Університет Країни Басків 

Єдиний державний університет 
автономної області Басків на 

півночі Іспанії. Заклад налічує 

більш ніж 50,000 студентів, 
викладачів і адміністративних 

працівників. Також, 95% усіх 

досліджень, що проводяться в 
Країні Басків, відбуваються саме в 

цьому університеті. Його стіни 

випустили вже близько чверті 

мільйона студентів різних 
спеціальностей. Цей університет – 

один з найважливіших 

https://www.ehu.eus/
en/en-academic-

programmes 

 

https://www.mwslit.com/about-the-university/the-history-of-the-university
https://www.mwslit.com/about-the-university/the-history-of-the-university
https://www.mwslit.com/about-the-university/the-history-of-the-university
https://www.mwslit.com/about-the-university/the-history-of-the-university
https://www.mwslit.com/about-the-university/the-history-of-the-university
https://www.mwslit.com/international-cooperation/erasmus
https://www.mwslit.com/international-cooperation/erasmus
https://www.mwslit.com/international-cooperation/erasmus
http://www.uniduna.hu/en/education/bachelor-programs
http://www.uniduna.hu/en/education/bachelor-programs
http://www.uniduna.hu/en/education/bachelor-programs
http://www.uniduna.hu/en/education/special-programs
http://www.uniduna.hu/en/education/special-programs
http://www.uniduna.hu/en/education/special-programs
http://www.uniduna.hu/en/education/bachelor-programs
http://www.uniduna.hu/en/education/bachelor-programs
http://www.uniduna.hu/en/education/bachelor-programs
http://www.uniduna.hu/en/scholarship/erasmus
http://www.uniduna.hu/en/scholarship/erasmus
http://www.uniduna.hu/en/scholarship/erasmus
https://www.ehu.eus/en/en-academic-programmes
https://www.ehu.eus/en/en-academic-programmes
https://www.ehu.eus/en/en-academic-programmes


університетів в Іспанії, з точки 

зору кількості запропонованих 

спеціальностей і студентів 

 

Techniche Universitete Dresden/ 

Дрезденський технічний 

університет 

 Один з найбільших вищих 

навчальних 

закладів Дрездена і Саксонії. За 
кількістю студентів Дрезденський 

технічний університет посідає 

перше місце серед технічних 
університетів Німеччини та є 

одним із найстаріших 

університетів країни – заснований 

в 1828 році. Університет постійно 
входить до рейтингів кращих 

інженерних та технічних 

університетів світу, зазвичай 
займаючи позицію серед 100 

найкращих вищих навчальних 

закладів світу. На його базі 

функціонує 18 факультетів 

https://tu-

dresden.de/kooperati

on 

https://tu-

dresden.de/kooperatio

n/internationales/Acad
emicExchange/erasmu

s-

plus?set_language=de 

 

Anadolu 

University/Анатолійський 

університет 

Державний ВНЗ, організований в 

1982 році. 

Є потужним університетом з 

розгалуженою системою навчання. 

Викладання здійснюється 

турецькою, англійською, 

німецькою та французькою. Зараз в 

університеті навчаються 2 млн. 

студентів.  

Пропонує 6 навчальних курсів для 

отримання міжнародного 

https://www.anadolu.

edu.tr/en/students-

affairs/information-
for-

students/international

-programs 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://tu-dresden.de/kooperation
https://tu-dresden.de/kooperation
https://tu-dresden.de/kooperation
https://tu-dresden.de/kooperation/internationales/AcademicExchange/erasmus-plus?set_language=de
https://tu-dresden.de/kooperation/internationales/AcademicExchange/erasmus-plus?set_language=de
https://tu-dresden.de/kooperation/internationales/AcademicExchange/erasmus-plus?set_language=de
https://tu-dresden.de/kooperation/internationales/AcademicExchange/erasmus-plus?set_language=de
https://tu-dresden.de/kooperation/internationales/AcademicExchange/erasmus-plus?set_language=de
https://tu-dresden.de/kooperation/internationales/AcademicExchange/erasmus-plus?set_language=de
https://www.anadolu.edu.tr/en/students-affairs/information-for-students/international-programs
https://www.anadolu.edu.tr/en/students-affairs/information-for-students/international-programs
https://www.anadolu.edu.tr/en/students-affairs/information-for-students/international-programs
https://www.anadolu.edu.tr/en/students-affairs/information-for-students/international-programs
https://www.anadolu.edu.tr/en/students-affairs/information-for-students/international-programs
https://www.anadolu.edu.tr/en/students-affairs/information-for-students/international-programs


подвійного диплому, і 1 курс з 

міжнародним дипломом. 

 

 

Ondokuz Mayis 

University/Університет 

Ондокуз-Майіс 

Університет Ондокуз-Майіс є 

державним університетом 

Туреччини, заснованим в 1975 році 

в м. Самсун. Університет носить 

назву «19 травня», що означає дату, 

коли Мустафа Кемаль Ататюрк, 

засновник Турецької Республіки, 

прибув в Самсун, щоб почати 

Війну за незалежність.  

http://www.omu.edu.

tr/en/student/student-

exchange-programs 

http://erasmus.omu.ed

u.tr/tr 

 

http://www.omu.edu.tr/en/student/student-exchange-programs
http://www.omu.edu.tr/en/student/student-exchange-programs
http://www.omu.edu.tr/en/student/student-exchange-programs
http://erasmus.omu.edu.tr/tr
http://erasmus.omu.edu.tr/tr

