Ja k studiować za granicą?

P u b l i k a c j a NLO Primus

Nosotros los alumnos de las 3 clases de NLO inspirados por
nuestro maestros siempre estamos pensando en nuestro
futuro.
Por esta razón los alumnos de español decidimos mostrar
como los idiomas abren nuestras puertas al mudo y en el
siguiente folleto electronico les mostramos las mejores
Universidades de España para alumnos del extranjero.
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My, uczniowie 3 klas NLO, zainspirowani przez naszych
nauczycieli, zawsze myślimy o naszej przyszłości.
Z tego powodu chcielibyśmy zaprezentować Wam, jak języki
otwierają nasze drzwi na świat. W poniższej broszurze
prezentujemy propozycje z najlepszymi uniwersytetami w
Hiszpanii dla osób, które chciałyby studiować za granicą.
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Mejores universidades de España
para estudiantes internacionales
2022 | Clasificación
Klasyfikacja najlepszych uniwersytetów w Hiszpanii
dla studentów zagranicznych 2022
¿Busca un lugar de estudio
excelente e interesante en
Europa,
para
que
su
experiencia de estudio en el
extranjero le cambie la vida?
Entonces, España tiene todo
lo necesario para satisfacer
este interés. Compruébalo y
postúlate para estudiar en
las mejores universidades de
España
para
estudiantes
internacionales.
Szukasz świetnej i interesującej lokalizacji do nauki w Europie, aby
doświadczenie w studiowaniu za granicą zmieniło Twoje życie?
Tak więc Hiszpania ma wszystko, co jest niezbędne do
zaspokojenia tego zainteresowania. Sprawdź to i aplikuj na
studia na najlepszych uniwersytetach w Hiszpanii.

Muchos estudiantes se sienten
atraídos por España por sus
resorts de playa, ciudades
vibrantes, festivales locales y
su
hermosa
arquitectura.
Geográficamente,
España
comparte la península ibérica
con Portugal en el extremo
occidental
del
mar
Mediterráneo.
Wielu studentów przyciągają do Hiszpanii kurorty nadmorskie,
tętniące życiem miasta, lokalne festiwale i piękną architekturę.
Geograficznie Hiszpania dzieli Półwysep Iberyjski z Portugalią
na zachodnim krańcu Morza Śródziemnego.

Hay mucho para explorar en todo el país, desde los Pirineos
hasta las ciudades costeras. Curiosamente, es el país con
el tercer mayor número de sitios del Patrimonio Mundial de
la UNESCO, después de Italia y China.
Hay muchas cosas que hacer, como
comer
en
restaurantes elegantes, visitar muchas galerías de arte y
museos y pasar tiempo en la playa y en el campo.
En este escrito, le brindaremos toda la información que
necesita saber sobre las mejores universidades de España
para estudiantes internacionales y cómo se califican.

W całym kraju jest wiele do odkrycia, od Pirenejów po
nadmorskie miasta. Co ciekawe, jest to kraj z trzecią co do
wielkości liczbą obiektów światowego dziedzictwa UNESCO, po
Włoszech i Chinach.
W Hiszpanii może na wiele sposobów spędzać czas wolny, są to
między innymi: jedzenie w dobrych restauracjach, odwiedzanie
wielu galerii sztuki i muzeów oraz spędzanie czasu na plaży i na
wsi.
W tej publikacji podamy Ci wszystkie informacje, o których
musisz wiedzieć na temat najlepszych uniwersytetów w
Hiszpanii i ich kwalifikacjach.

Universidades en España
Uniwersytety w Hiszpanii
España tiene 45 de sus universidades
incluidas en el Ranking Mundial de
Universidades Times Higher Education 2022,
con algunas de las más populares y mejor
clasificadas con sede en Madrid, Barcelona y
las ciudades más pequeñas de Sevilla y
Granada. Cada región de España es
diferente, por lo que los estudiantes deben
basarse en el lugar donde desean estudiar,
no solo en la universidad sino también en el
estilo de vida asociado con la región.

Hiszpania ma 45 swoich uniwersytetów zawartych w rankingu
Times Higher Education World University Rankings 2022, z
jednymi z najpopularniejszych i najwyżej ocenianych w
Madrycie, Barcelonie i mniejszych miastach Sewilli i Granady.
Każdy region Hiszpanii jest inny, dlatego studenci powinni
opierać się na tym, gdzie chcą studiować. Pod uwagę trzeba
wziąć także styl życia związanym z regionem, a nie tylko sam
uniwersytet.

¿Por qué estudiar en España?
Dlaczego warto studiować w Hiszpanii?
Obtener su título no tiene que
ser aburrido, estresante o un
evento difícil, especialmente si
da el salto para estudiar en una
de las muchas universidades en
España
o
universidades
españolas.
Zdobycie dyplomu nie musi być nudnym, stresującym lub
trudnym wydarzeniem, zwłaszcza jeśli zrobisz skok na
studia na jednym z wielu uniwersytetów w Hiszpanii lub
hiszpańskich uniwersytetach.

Ya sea que esté buscando la tranquilidad de las playas de
arena, la suave brisa de la costa, una nueva perspectiva
desde la cima de las montañas o el ajetreo y el bullicio de
las ciudades, España lo tiene todo.
Con diecisiete regiones autónomas, puede experimentar no
solo las sorprendentes diferencias en los paisajes naturales
de España sino también las diferencias culturales.

Niezależnie od tego, czy szukasz spokoju na piaszczystych
plażach, delikatnej nadmorskiej bryzy, nowej perspektywy ze
szczytów gór, czy zgiełku miast - Hiszpania ma to wszystko.
Dzięki siedemnastu autonomicznym regionom możesz
doświadczyć nie tylko uderzających różnic w naturalnym
krajobrazie Hiszpanii, ale także różnic kulturowych.

Aunque las conferencias en universidades y colegios en
España son formales, los seminarios y el trabajo de
laboratorio son más relajados, lo que permite a los
estudiantes discutir libremente con los maestros y
hacerles preguntas sobre los materiales de sus cursos.
Chociaż wykłady na uniwersytetach i uczelniach w Hiszpanii
są formalne, to seminaria i prace laboratoryjne są bardziej
swobodne, co pozwala studentom swobodnie dyskutować z
nauczycielami i zadawać pytania dotyczące kursu.

Universidades en España para
estudiantes internacionales
Uniwersytety w Hiszpanii dla studentów zagranicznych
España tiene 81 universidades en su conjunto; Unos 50 son
públicos y el resto son privados. Las universidades están
ubicadas en todo el país y todos dan la bienvenida a
estudiantes internacionales para estudios de posgrado y
pregrado.
Los estudiantes pueden obtener un máster de todas las
disciplinas académicas en España, incluidas las artes y las
humanidades; Ciencias; Ciencias de la Salud; Ciencias
Sociales; ley; ingeniería y arquitectura.
Las universidades españolas son reconocidas por su
calidad, con cinco universidades incluidas en el Ranking
Mundial de las 400 mejores universidades.
Hiszpania ma łącznie 81 uniwersytetów; Około 50 jest
publicznych, a reszta jest prywatna. Uniwersytety znajdują się
w całym kraju i wszyscy studenci z zagranicy są mile widziani
na studia magisterskie i licencjackie.
Studenci mogą uzyskać tytuł magistra we wszystkich
dyscyplinach akademickich w Hiszpanii, w tym w sztukach i
naukach humanistycznych; Nauki; Nauki o Zdrowiu; Nauki
społeczne; prawo; inżynieria i architektura.
Hiszpańskie uniwersytety są szczególnie doceniane za jakość
nauczania, a pięć uniwersytetów znalazło się w światowym
rankingu 400 najlepszych uniwersytetów.

En España, puede inscribirse en cualquiera de las
universidades, algunas de ellas con una larga historia
figuran constantemente en el ranking internacional de
universidades. Además de las grandes ciudades como
Madrid y Barcelona, también puede postularse a
universidades en ciudades españolas como Valencia,
Alicante, Salamanca o Marbella.

W Hiszpanii można zapisać się na dowolne uczelnie, niektóre z
nich o długiej historii są stale notowane w międzynarodowym
rankingu uczelni. Oprócz dużych miast, takich jak Madryt i
Barcelona, możesz aplikować również na uczelnie w
hiszpańskich miastach, takich jak Walencja, Alicante, Salamanca
czy Marbella

Aquí está la lista de las mejores universidades de España
para estudiantes internacionales. Las universidades se
clasifican de acuerdo con la tasa de aceptación, la
clasificación mundial en tiempos de educación superior
2022 y la proporción de estudiantes por maestro.
Oto lista najlepszych uniwersytetów w Hiszpanii dla studentów
zagranicznych. Uniwersytety są uszeregowane według
wskaźnika akceptacji, światowych rankingów w czasach
szkolnictwa
Universidad de Barcelona
https://www.ub.edu/web/portal/ca/
Universidad Autonoma de Barcelona
https://www.uab.cat/
Universidad Autonoma de Madrid
https://www.uam.es/uam/inicio
La Universitat de València
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/universidad -valencia1285845048380.html
UniversidaddeSevilla
https://www.us.es/
Universidad Complutense de Madrid
https://www.ucm.es/
Universidad Pompeu Fabra
https://www.upf.edu/
Universidad de Navarra
https://www.unav.edu/
Universidad PablodeOlavide
https://www.upo.es/portal/impe/web/portada/index.html
Universidad de Granada
https://www.ugr.es/
UniversidaddeSalamanca
https://imeusal.com/executive-mba2/?gclid=EAIaIQobChMIotCY4bzT9gIVTPgYCh1Q8AJ6EAAYASAAEgITyvD_BwE
Universidad de Deusto
https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/universidad -deusto
Universidad Abierta de Cataluña
https://www.uoc.edu/portal/es/index.html
Universidad de Rovira i Virgili
https://www.urv.cat/en/
UniversidaddeAlcalá.
https://www.uah.es/es/

