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Základné a najdôležitejšie informácie spojené so štúdiom na tejto škole: 

 Zameranie školy a ďalšie informácie súvisiace priamo s vyučovaním 

 študujú sa tam predovšetkým tieto smery: management, business, international 

business 

 ponuka predmetov zo ZS akademického roka 2013/214 bola nasledovná: 

Business Economics, Business Essentials, Business Ethics, Corporate Finance, 

Economics, Entrepreneurship Development, Entrepreneurship & Innovation I, 

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 Principles, Management, Marketing 

Research, Modern Management, Negotiations, Operations, Outsourcing, 

Innovation and Sustainability I, Principles of Marketing, Strategic 

Management 

 je možnosť navštevovať kurz poľského jazyka od úrovne A1 až po úroveň C2 

a taktiež aj nejaký druh športu, ktorý si vyberiete 

 výučba je zabezpečovaná nielen poľskými profesormi, ale aj profesormi 

z USA, Veľkej Británie, Francúzska a pod. 

 všetky vyššie uvedené predmety sú vyučované v anglickom jazyku okrem 

kurzu PL jazyka 

 študujete na fakulte približne s ďalšími 110 zahraničnými študentami 

 Ubytovanie na internáte  

 pri včasnom požiadaní o ubytovanie ho vie zabezpečiť škola 

 len 5 minút pešo od budovy fakulty, 5 minút od zastávky električky a od 

autobusovej zastávky, 8 minút pešo od metra 

 cena za mesiac je 150€ za vlastnú väčšiu izbu, za vlastnú menšiu izbu je to 

125€ 

 kuchyňa a kúpeľňa s WC sa zdieľa so spolubývajúcim, ktorý býva v susednej 

izbe 

 vybavenie: WiFi, kompletný nábytok, dvojplatnička, chladnička, k dispozícii 

sú výťahy, avšak absentuje tam mikrovlnná rúra a rýchlovarná kanvica 

 na prízemí sa nachádza práčovňa 

 recepcia funguje nonstop 

 Iné ubytovanie 

 bývanie v prenajatom byte nie je problém si zabezpečiť 

 cena sa pohybuje od 180 – 250€/vlastná izba v zrekonštruovanom byte alebo 

v novostavbe 

 Výdavky 

 predovšetkým ubytovanie a potraviny, ktoré sú o trochu lacnejšie ako na 

Slovensku 

 cestovné náklady z BA do Varšavy sú pri včasnom zakúpení si cestovného 

lístka cez „poľský bus“ (moderné, nové, klimatizované autobusy) za necelé 

4€/osoba, MHD je cenovo takmer rovnaká ako v BA 

 cez „poľský bus“ je možné cestovať aj po Poľsku, ísť do okolitých štátov 

a miest (napríklad do Berlína) za pár eur 

 ostatné náklady závisia od aktivity človeka 



 ceny v reštauráciách, rôznych iných stravovacích zariadeniach, kaviarňach 

a zábavných podnikoch sú cca rovnaké ako u nás 

 letenky do celej Európy sú cez poľský Ryanair podstatne lacnejšie ako zo 

Slovenska (napríklad Varšava – Štokholm 20€, Varšava – Barcelona 45€, 

Varšava – Londýn 40€ – tam aj späť) 

 Ľudia – milí, priateľskí, ochotní pomôcť, komunikatívni, ústretoví – obzvlášť sa to 

týka Slovákov, keďže nás majú veľmi radi 

 Aktivity – hlavne využiť veľmi výhodné cestovanie s Ryanairom po celej Európe, 

s „poľským busom“ po Poľsku a okolitých štátoch, ESN (Erasmus Student Network) 

organizuje viacero výletov, ale zároveň aj rôzne veľmi zaujímavé akcie priamo vo 

Varšave, kultúrnych a iných voľnočasových možností je taktiež neúrekom veľa, 

pretože Varšava je 4x väčšia ako BA 
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V prípade ďalších informácií má neváhajte kedykoľvek kontaktovať na FB (meno Miroslav 

Sluka). 
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