RAPORT Z WYJAZDU NA STUDIA Z PROGRAMU ERASMUS+
1.

NAZWA UCZELNI ZAGRANICZNEJ, TERMIN WYMIANY

UCZESTNICY MOBILNOŚCI: Dawid Krakowiak, Kierunek Dietetyka
UCZELNIA PRZYJMUJĄCA: Uniwersytet w Rijece (Sveučilište u Rijeci), Chorwacja
TERMIN: 2.10.2017-23.02.2018, Rok akademicki 2017/2018, semestr zimowy

2.

INFORMACJE O UCZELNI PRZYJMUJĄCEJ
Na początku semestru dotarłem prosto do Rijeki lotem czarterowym, ponieważ kończył

się jeszcze sezon wakacyjny, a w okresie zimowym trudno o bezpośredni lot z polski do Rijeki.
Niemniej jednak jest możliwość lotu z Warszawy do Treviso lub Wenecji i dojazdu
autobusem/pociągiem do Rijeki.
Rijeka jest jednym z największych miast w Chorwacji, więc jest dużo autobusów do
innych miast, poza tym leży blisko granicy ze Słowenią, więc jest możliwość zwiedzenia
Słowenii lub północnej części Włoch.
Uniwersytet w Rijece został założony w 1973 roku. Obecnie studiuje tam 16,654
studentów. Uniwersytet posiada 15 różnych wydziałów. Ja uczęszczałem na Wydział Nauk o
Zdrowiu, położony blisko centrum miasta i stołówki studenckiej.

3.

OPIEKA UCZELNI ZAGRANICZNEJ
Pani koordynator ds. programu Erasmus+ była bardzo życzliwa i pomocna. Do tego

został nam przydzielony Buddy z organizacji ESN, która pomogła nam znaleźć mieszkanie
zanim przyjechaliśmy oraz wysłała kolegę, który odebrał nas z dworca i zawiózł do mieszkania.
Na początku semestru odbywa się Welcome Day, podczas którego studenci witani są
przez władze uczelni, przedstawiane są podstawowe informacje o uniwersytecie, wydziałach a
także organizacji studenckiej ESN, która jest odpowiedzialna za pomoc studentom w ciągu
semestru. Po części oficjalnej zorganizowane jest wspólna wycieczka po mieście i okolicy.

4.

PRZEDMIOTY
Większość przedmiotów jako zaliczenie ma prezentacje i prace pisemną, lub egzamin i

prace pisemną. Wykładowcy są zwykle mili i wyrozumiali, mówią dobrze po angielsku, więc
nie było problemów z komunikacją.. Zajęcia odbywały się w języku chorwackim a egzaminy
mieliśmy po angielsku. Do egzaminów uczyłem się z materiałów danych przez wykładowców,
które były przygotowane w języku angielskim.

5.

WYDATKI
Walutą Chorwacji jest kuna chorwacka. Jednakże za najem pokoju płaciło się w euro, a

bankomaty wypłacają pieniądze tylko w kunach, polecam wziąć część euro w gotówce aby
unikać kilkukrotnego przewalutowania pieniędzy w kantorach.
Poziom cen zwykłych produktów w Rijece jest około 20% wyższy niż w Polsce, jednak o
ceny jedzenia nie trzeba się martwić, ponieważ ze studencką kartą (x-card) obiady na stołówce
kosztują ok 6-7 kun za obiad.
Wynajęcie pokoju jednoosobowego w mieszkaniu w centrum z rachunkami to koszt ok
200 euro.
Pieniędzy ze stypendium przy rozsądnym gospodarowaniu powinno wystarczyć tak aby
wyjść „na zero”. Nie mniej jednak dla własnego spokoju zalecam wziąć dodatkowe środki.

6.

STRONA TOWARZYSKA
Organizacja ESN na uczelni działa sprawnie i organizuje sporo spotkań, imprez,

wyjazdów np. do Bośni i Hercegowiny lub do Słowenii. Uczelnia każdego roku przyjmuje
coraz więcej zagranicznych uczniów. W tym semestrze było ich około 150-200. Z czego bardzo
duży odsetek stanowili Polacy. Było także dużo Studentów z Hiszpanii Portugalii i Włoszech.
 Na głównej ulicy (Korzo) jest bardzo dużo kawiarni i pubów
 Autobusem miejskim można łatwo dojechać do Opatji- turystycznej miejscowości

7.

CZY POLECIŁBYŚ WYJAZD KOLEJNYM OSOBOM?

TAK, JAK NAJBARDZIEJ!
Taki wyjazd zapewnia nie tylko niesamowite doświadczenie, ale jest to też okazja,
by lepiej poznać samego siebie oraz ludzi z całej Europy.
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