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ŠTÚDIUM:	  	  	  
-‐ Erasmus+	  študenti	  sú	  zaradení	  k	  IBP	  –	  international	  business	  program	  (2.	  stupeň)	  	  

-‐ možnosť	  výberu	  z	  týchto	  predmetov	  v	  zimnom	  semestri	  2014-‐2015:	  	  

Business	   Ethics,	   Corporate	   Finance,	   Economics,	   Entrepreneurship	   Development,	   Financial	   Markets,	   Industrial	  
Organization	   and	   Strategic	   Behavior,	   International	   Economics,	   International	   Logistics,	   Introduction	   to	   Politics,	  
Making	   and	   Regulating	   the	   Internal	   Audiovisual	   Market,	   Management	   Information	   System,	   Management,	  
Marketing	  Research,	  Modern	  Management,	  Strategic	  Management,	   International	  Management,	  Current	   Issues	   in	  
Economics,	  Intercultural	  communication	  in	  Business,	  EU	  Economic	  Policies	  in	  Middles	  East	  and	  Turkey	  

-‐ štúdium	  je	  v	  angličtine	  	  vyučované	  poľskými,	  ale	  aj	  zahraničnými	  učiteľmi	  (USA,	  Turecko,	  India...)	  

-‐ predmety	  sú	  buď	  celosemestrové,	  polsemestrové	  	  alebo	  je	  to	  bloková	  výučba	  (1	  týždeň/	  2	  týždne)	  	  
-‐ možnosť	   navštevovať	   kurz	   poľského	   jazyka	   v	  hlavnom	   kampuse	   (POLONICUM)	   pred	   alebo	   počas	   celého	  

semestra	  od	  úrovne	  A1	  až	  po	  vyššie	  
-‐ prípadne	  iné	  predmety	  z	  iných	  fakúlt	  alebo	  z	  Európskeho	  centra	  	  
-‐ taktiež	  sa	  dá	  zapísať	  šport	  	  

-‐ študujete	  s	  miestnymi	  študentmi-‐	  Poliakmi,	  s	  ďalšími	  Erasmus	  študentmi	  z	  Európy	  a	  z	  azijských	  krajín	  hlavne	  
India,	  Turecko,	  Južná	  Kórea,	  Čína...	  

UBYTOVANIE:	  
-‐ pri	   včasnom	  podaní	  prihlášky	  možnosť	  bývania	  v	  samostatnej	   izbe	   (menšia	  505zl,	   väčšia	  605zl)-‐	   kuchynka	  

(dvojplatnička,	  umývadlo,	  chladnička,	  nábytok),	  kúpeľňa	  zdieľaná	  so	  susedom	  z	  vedľajšej	  izby	  ,	  k	  dispozícii	  je	  
WIFI	  	  

-‐ len	  5	  minút	  pešo	  od	  budovy	  fakulty,	  5	  minút	  od	  zastávky	  električky	  a	  od	  autobusovej	  zastávky,	  8	  minút	  
pešo	  od	  metra	  	  

-‐ možnosť	  obeda	  v	  jedálni	  na	  fakulte	  alebo	  	  na	  ubytovaní,	  	  
-‐ práčovňa	  je	  na	  prízemí	  	  
-‐ recepcia	  nonstop	  
-‐ pomerne	  ľahko	  sa	  nájde	  bývanie	  v	  prenajatom	  byte/	  v	  hosteli,	  	  ceny	  od	  	  170€	  a	  vyššie	  

NÁKLADY	  

-‐ potraviny	  sú	  lacnejšie	  v	  obchodných	  reťazcoch	  ako	  Biedronka,	  ...	  	  
-‐ dá	  sa	  využiť	  	  cestovanie	  cez	  „polskibus“,	  premáva	  aj	  z	  Bratislavy,	  po	  poľských	  mestách,	  51%	  zľavy	  na	  vlak	  
-‐ cestovanie	   	   letecky	  cez	  Ryanair	  vďaka	   lacnejším	   letenkám	  (z	   letiska	  Modlin,	  30	  km	  od	  Varšavy)	  po	  Poľsku	  

alebo	  celej	  Európe...	  
-‐ mesačník	  a	  troj-‐mesačník	  MHD	  v	  Varšave	  má	  ceny	  rovnaké	  ako	  v	  Bratislave	  (ale	  Varšava	  je	  4x	  väčšia)	  	  
-‐ náklady	  závisia	  aj	  od	  aktivity	  človeka	  (v	  reštauráciách,	  v	  kaviarňach	  ceny	  podobné	  ako	  na	  Slovensku)	  
-‐ ESN	  (erasmus	  student	  network)	  pripravuje	  počas	  semestra	  rôzne	  akcie	  vo	  Varšave,	  výlety	  do	  iných	  miest	  ,	  

párty,	  ktorých	  sa	  môže	  študent	  zúčastniť,	  prípadne	  cestuje	  a	  spoznáva	  okolie	  s	  vlastnou	  partiou.	  
	  
Poliaci	  sú	  milí,	  ústretoví,	  ochotní	  pomôcť,	  dohodnete	  sa	  aj	  	  po	  anglicky,	  ale	  ocenia	  aj	  snahu	  hovoriť	  po	  poľsky,	  čo	  nie	  
je	  pre	  Slovákov	  problém.	  Obzvlášť	  milí	  boli	  v	  IRO	  kancelárii	  v	  hlavnom	  kampuse,	  tiež	  koordinátorky	  na	  fakulte.	  	  
Varšava	   je	   obrovské	   multikultúrne	   mesto	   s	  krásnymi	   parkami	   a	  zaujímavou	   históriou,	   	  ktoré	   ponúka	   množstvo	  
voľnočasových	  aktivít,	  čiže	  je	  nemožné	  sa	  v	  ňom	  nudiť.	  Odporúčam	  popridávať	  sa	  do	  rôznych	  FB	  skupín,	  potom	  už	  
len	  sledovať	  „eventy“.	  Prípadne	  spoznať	  miestnych	  ľudí,	  cez	  ktorých	  lepšie	  spoznáte	  mesto	  (využiť	  erasmus	  buddy-‐
ho).	  
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