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Informacje ogólne   

Rijeka jest trzecim co do wielkości miastem w Chorwacji, leży w północno-zachodniej części 
kraju nad Morzem Adriatyckim. Miasto rozłożone jest na wzgórzach u podnóża masywu 
Risnjak. Rijeka znana jest głównie, jako miasto przemysłowe i największy port handlowy 
rybacki i tranzytowy. Jest także ważnym ośrodkiem naukowym ze względu między innymi na 
Uniwersytet w Rijece oraz liczne instytuty naukowo-badawcze.  

 

Uniwersytet w Rijece został założony w 1973 roku. Obecnie studiuje tam blisko 17 000 
studentów. Uniwersytet posiada 15 różnych wydziałów m.in.:  

 Wydział Medyczny  

 Wydział Matematyczny  

 Wydział Informatyczny  



 Wydział Prawa  

 Wydział Ekonomiczny  

 Wydział Nauk o Zdrowiu 

 

Rozbudowany i nowoczesny kampus ulokowany jest na wzgórzu Trsat i wiedzie do niego 
z centrum około 500 stopni schodów. Dobra informacja jest taka, że można się tam także 
dostać autobusem lub taksówką. Duże wrażenie robi infrastruktura uczelni. Wydziały 
rozmieszczone są w kilku przestronnych i nowoczesnych budynkach. Na terenie kampusu 
znajduje się także akademik, a studenci mogą korzystać ze stołówki, kafeterii, sklepu czy pralni. 
Ze wzgórza uniwersyteckiego rozpościera się także piękny widok na panoramę miasta i morza.  

 



Przebieg szkolenia 

Uniwersytet w Rijece odwiedzałyśmy już po raz drugi i zostałyśmy bardzo mile przywitane 
przez pracowników Biura Erasmus +, których miałyśmy okazję poznać już wcześniej. Tym 
razem nie zwiedzałyśmy już całego kampusu, a skupiłyśmy się na wymianie doświadczeń 
związanych między innymi z wymianą studencką w ramach programu Erasmus+. Okazało się, 
że czerwiec to w biurze wymiany międzynarodowej gorący okres prac nad przygotowaniem 
dokumentacji oraz organizowaniem mobilności na nowy rok akademicki. Po okresie pandemii, 
kiedy to przyjmowanie studentów z innych uczelni było mocno ograniczone, a przez wiele 
miesięcy wstrzymane, obecnie zainteresowanie studiowaniem na Uniwersytecie w Rijece jest 
bardzo duże. Do Rijeki przyjeżdżają najczęściej studenci z Hiszpanii, Francji, Włoch oraz Polski.  
Pracownicy Biura Erasmus + pomagają nie tylko w organizacji zajęć na Uczelni, ale także w 
licznych sprawach organizacyjnych takich jak znalezienie mieszkania, transport itp. 

 



 

Informacje praktyczne 

Do Chorwacji można bez problemu dotrzeć samolotem lub własnym autem. My wybrałyśmy 
lot z Poznania do Puli, a następnie transfer autem do Rijeki. Z Puli do Riejki kursują także 
autobusy.  

Walutą w Chorwacji jest kuna. Nie warto jednak kupować kun w Polsce. Najkorzystniejsza 
jest wymiana euro na kuny na miejscu w Chorwacji lub płatność kartą.  

 

Rijeka nie jest miastem turystycznym, ale posiada kilka miejsc wartych odwiedzenia:  

 Promenada Korzo – główny deptak Riejki, 
 Wieża zegarowa - w centrum starego miasta jest jednym z symboli Rijeki, 
 Katedra św. Wita, który jest patronem miasta, pochodzi z XVII w. i wyszła spod rąk 

znakomitych włoskich architektów, 
 Zamek Trsat - Na wzgórzu Trsat wznosi się zamek o tej samej nazwie. To kolebka 

dzisiejszego miasta, miejsce, w którym zaczęła pisać się historia Rijeki. 
 



Jeśli natomiast chcecie poznać urokliwie chorwackie miasteczko, z charakterystyczną starą 
zabudową z czasów rzymskich, warto wybrać się na wycieczkę na wyspę KRK, do miasta KRK. 
Na wyspę można dojechać autobusem z centrum Rijeki, ponieważ wyspa jest połączona 
mostem. Polecamy spacer kamiennymi uliczkami i obiad w jednej z klimatycznych restauracji 
z widokiem na morze.  

 


