ERASMUS V POĽSKU - VARŠAVA 2014/2015
Ísť na Erasmus je vynikajúca príležitosť , ktorá sa neodmieta. V prvom rade každá
krajina má svoje čaro. Píšem to preto, že Poľsko nie je lákavá destinácia a ja sama som
tiež pred pobytom moc nad Poľskom neuvažovala. Ale opak je pravdou. Po piatich
mesiacoch sa môj pohľad na túto krajinu zmenil. Tak sa rozhodne nebojte ísť do
Poľska!
Výhody, prečo ísť na Erasmus do Poľska:
•
•

•

Spoznáte mesto, ktoré prešlo zmenou po vojnovom režime
Ušetríte na potravinách a cestovných nákladoch – Ceny potravín sú o trochu
lacnejšie ako u nás, ceny v reštauráciách sa pohybujú ako u nás. 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.
Lacné cestovanie do iných miest v rámci Poľska či dokonca iných okolitých
krajín v rámci služby Polski bus – ceny sa väčšinou pohybujú od 10 PLN, čo
predstavuje pár eur. Poľsko má veľa nádherných miest, ktoré sa určite oplatí bližšie
poznať.

Ubytovanie: Pri včasnom požiadaní o internát škola dokáže zabezpečiť ubytovanie. Z mojej
skúseností môžem povedať, že ako študenti manažmentu máme možnosť dostať asi
najkvalitnejší internát( iba 5 minút pešo od Fakulty Managementu či 10 minút metrom od
centra). Je to Guest House Socrates, kde sú okrem zahraničných študentov ubytovaní i ďalší
ľudia. Od klasického internátu sa líši vzhľadom, kvalitou študentského života i štruktúrou
študentských izieb. Internát však nie je vhodný pre typy ľudí, čo radi robia párty či žúruju, ale
skôr pre osoby, ktoré majú radi pokoj a relax, nakoľko je tu ticho. Výhodou internátu je však
možnosť mať vlastnú izbu (menšia či väčšia), pričom kuchyňu a kúpeľňu zdieľate spoločne s
druhou osobou, ktorá je ubytovaná vo vedľajšej izbe ( je to ako malý byt). Vlastná väčšia izba
je zhruba 160 EUR/mesiac a vlastná menšia izba výjde okolo 125 EUR/mesačne.
Vybavenie internátu: dvojplatnička, kanvica, chladnička, avšak absentuje tu mikrovlnná rúra.
Nejaké zariadenia v kuchyni ostali po predošlých študentoch, avšak lepšie keď si niečo
donesiete. Plachty a návliečky sú poskytované a je možnosť meniť si každé dva týždne.
ŠKOLA : Widzial Zaradzania UW ( Fakulta managementu Varšavskej univerzity)
Výučba: Vyučovanie na škole prebieha v anglickom jazyku. Každý semester sa viacmenej
predmety menia, ale väčšina predmetov sa opakuje každý rok. Zimný semester 2014/2015
sme mali na výber z množstva manažerských, podnikateľských či ekonomických predmetov
ako napríklad: International Communication in Business, International Economics,
Management Information System, Economics, Management, Introduction to politics,
Modern management, Market research, Business Etics, Corporate Finance,
International Logistics, Strategic management, Current Issues in Economics,
International Management, Making and regulating Internal and Audiovisual market,

Industrial Organisation and Strategic Behaviour, Financial markets a Entrepreneural
Development.
Väčšina predmetov prebieha formou blokovou výučbu, približne zhruba v priemere päť
týždňov. Profesori sú špecialisti v danom predmete, viaceré predmety vyžadujú tímové práce,
seminárné práce, či spracovanie prípadových štúdií. Škola má tiež zmluvu so zahraničnými
profesormi, takže máme možnosť aj počuť aj inú angličtinu. Avšak celkovo angličtina na
danej škole nie je problémom pre väčšinou profesorov. Taktiež je možnosť navštevovať
predmety i na iných fakultách. Je možnosť navštevovať aj cudzí jazyk vo všetkých úrovniach,
vrátane poľštiny. V neposlednom rade je možnosť tiež absolvovať nejaký šport.
Študentský život a aktivity: Organizácia ESN (Erasmus student network) organizuje viacero
výletov (napríklad Berlín, Wroclaw, Krakow, Praha), ale zároveň aj rôzne veľmi zaujímavé
akcie priamo vo Varšave, kultúrnych, športových a iných voľnočasových možností. Tiež je
možnosť častejšie využívať služby ,,poľského busu” či Simply Lux Expressu alebo využiť
lacné cestovanie v rámci RyanAiru do vzdialenejších krajín.
V prípade ďalších informácií sa pokojne na mňa obráťte. Viac informácií poskytnem i na
svojom pripravovanom blogu.
Facebook: KATARINA KOKOŠKOVA
Mail: kokoskova.katka@gmail.com

