RAPORT Z WYJAZDU NA SZKOLENIE Z PROGRAMU ERASMUS

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA: Aleksandra Mysiakowska, Magdalena Kubiak
UCZELNIA WYSYŁAJĄCA: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
UCZELNIA PRZYJMUJĄCA: Uniwersytet w Rijece (Sveučilište u Rijeci), Chorwacja
TERMIN: 18.10.2021-22.10.2021

Informacje o Uczelni przyjmującej:
Uniwersytet w Rijece został założony w 1973 roku. Obecnie studiuje tam ponad 15 tys.
studentów. Uniwersytet posiada 15 różnych wydziałów i jest ważnym ośrodkiem akademickim
w Chorwacji.

Rozbudowany kampus (kilka budynków) położonych jest na wzgórzu w dzielnicy Trsat, ok. 4 km
od centrum. Odległość nie wydaje się duża gdyby nie fakt, że do Uczelni pieszo prowadzą schody
liczące ponad 500 stopni. Do kampusu można także dotrzeć autobusem lub taksówką.

Kampus robi wrażenie nowoczesnością oraz rozbudowaną infrastrukturą. Budynki wydziałowe są
przestrzenne, dobrze wyposażone i bardzo zadbane. Co ważne jedno piętro w jest w pełni
przeznaczone i dostosowane dla studentów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wszyscy studenci mają także do dyspozycji akademik, restauracje, kawiarnie, sklep.

Przebieg szkolenia
Na Uczelni przywitały nas przedstawicielki Biura Erasmus +. Większość szkolenia zostało
poświęcone wymianie doświadczeń związanych z organizacją studiów podczas pandemii
koronawirusa. Chorwacka uczelnia podobnie, jak WSBiNoZ musiała przenieść kształcenie
w system online. Studenci uczyli się poprzez platformę e-learningową, wykorzystując narzędzia tj.
teams, czy zoom. Cała administracja oraz wykładowcy także pracowali zdalnie z domu. Przez
okres lockdownu nie było także możliwości realizowania wymiany studenckiej, ani pracowniczej
w ramach programu Erasmus +.

Nowy rok akademicki 2021/2022 uczelnia powróciła do tradycyjnej formy kształcenia, bez
większych obostrzeń, poza przestrzeganiem dezynfekcji rąk oraz obowiązkiem noszenia maseczek
w budynkach. Wznowiła także działanie w ramach programu Erasmus + i przyjazdy na stypendia,
szkolenia czy praktyki są obecnie możliwe.
Po owocnych i przyjaznych rozmowach przyszedł czas na zwiedzenie uczelni i pamiątkowe
zdjęcia.

Informacje praktyczne
Obok Splitu i Zagrzebia, Rijeka jest trzecim co do wielkości miastem Chorwacji. I to widać.
Naprawdę jest spora i rozbudowana. Niestety w jej krajobrazie dominują ogromne, niezbyt
urodziwe bloki. Przedmieścia i bliskie okolice Rijeki pozornie nie zachęcają do wjazdu do miasta,
sporo miejsca w mieście stanowią poprzemysłowe tereny, często opuszczone hale fabryczne
i stoczniowe, dźwigi i betonowe pomosty. Sama Rijeka nie jest miastem typowo turystycznym, co
nie znaczy, że nie ma co w niej zwiedzać. Na Korzo, czyli głównym deptaku Rijeki, życie toczy się
przez cały dzień. Młodzi i starzy spotykają się tu, by zrobić zakupy, napić się kawy lub coś zjeść.
Spacer deptakiem, zwłaszcza w godzinach wieczornych, to prawdziwa przyjemność. Poza tym
w Rijece na turystów czekają inne atrakcje, takie jak podziemne tunele czy twierdza Trsat, skąd
rozpościera się przepiękna panorama miasta. Jeśli chodzi o plaże, bo takich oczekuje się od
miasta położonego nad morzem, to oczywiście są, natomiast jedynie na przedmieściach, około
4 km od centrum i trzeba wiedzieć gdzie ich szukać.

Po samej Rijece możemy poruszać się autobusami, ale warto porównać ceny biletów z cenami
taksówki czy ubera, bo te ostatnie są często bardziej opłacalne. Plusem Rijeki jest to, że jest
bardzo dobrze skomunikowana i stanowi idealną bazę wypadową do zwiedzania tej części
Chorwacji. Bez problemu możemy dostać się do pobliskiej Opatji, wyspy Krk czy Puli.

Zakupy w Rijece zrobimy bez żadnego problemu, jest bardzo dużo sklepów czy przyciągających
zapachem świeżych wypieków piekarni. Za zakupy płacimy lokalną walutą, czyli kunami. W samej
Rijece dostępnych jest bardzo dużo kantorów, które umożliwią nam nabycie lokalnej waluty.
W Rijece na piękną pogodę możemy liczyć od maja do końca września, ale po sezonie, również
jest bardzo przyjemnie i ciepło, a sama jesień w Chorwacji jest naprawdę zjawiskowa.

