Poročilo Erasmus + izmenjave: WUST – Wrocław University of Science and
Technology, Wrocław, Poljska
Nastanitev:
Fakulteta ponuja možnost bivanja v študentskem domu v dvo in tro-posteljnih sobah. Cene se
gibljejo med 350 in 400 zł. Obnovljeni študentski domovi so veliko boljši, a nimate možnosti izbire,
vsekakor veliko cenejše od najema privat sobe, kjer so cene okoli 1100zł. Večina študentov je
sprejetih v študentski dom, a ne vsi tako da se pripravite na možnost iskanja druge nastavitve.
Prvi teden po začetku semestra so možne selitve med sobami v študentskem domu, povprašajte
»managerja« v domu.
Prehrana:
V študentskem kampusu so tri menze/restavracije, čez cesto nakupovalni center z nekaj
restavracijami in več picarij v bližini.
Topel zajtrk na fakulteti: cca 5 zł
Kosilo/večerja*: 5-20 zł
*po 17h so vsako uro večji popusti v restavracijah kjer prodajajo hrano na težo. Zelo ugodno, a
včasih se zgodi da ne ostane prav veliko izbire. (V kampusu, Grunwaldzki Center – čez cesto
kampusa, Galeria Dominikanska – center,..)
Prevoz:
-

Do Wrocława:
o Avtobus do Prage, nato iz Prage do Wroclawa
o Prevozi.org
o Povprašaj v FB skupini Slovenci na poljskem ali kdo potuje isti datum kot ti
o Avtobus/kombi iz Dunaja do Wroclawa (jaz sem dobila akcijo Wroclaw-Dunaj za
9€ z Tiger express v decembru)
o ...

-

Po Wrocławu: Semestrska karta za 4 mesece (okt-jan) stane 150 zł. Najprej je potrebno
pridobiti študentsko izkaznico in jo aktivirati na Urban Card točki. Lahko kupiš tudi 5
mesečno karto (okt-feb) 185zł.

WUST fakulteta:
Obveznosti na fakulteti:
Predmeti so sestavljeni iz predavanj in projekta/laboratorijskih vaj/seminarja. Pri vsakem
predmetu dobite dve oceni. Predavanja niso obvezna, obstajajo izjeme. Laboratorijske vaje so
obvezne, lahko se dogovorite za menjavo skupin. Projekt je po večini samostojno delo in ga oddate
na koncu. Za seminar se na začetku dodeli datum kdaj bo vsak študent predstavljal svojo temo, pri
nas si se seminarja lahko udeležil le ob svojem datumu in zaključil.

Dodatni predmeti:
http://www.akz.pwr.edu.pl/katalog_zap_en.html
Imate ogromno izbire za prijavo na jezikovne predmete. Angleščina v več nivojih, velična ostalih
predmetov se začne na A1. Za vsak predmet dobite 2 kreditni točki, udeležba obvezna 2x na teden.
Nemčina: Enkratna profesorica, zanima in dinamična predavanja kjer študentje konstantno
sodelujejo.
Poljščina: Ni nujna prijava a je zelo priporočljiva saj se lažje znajdeš v mestu – velikokrat je
prebivalcem angleščina tuja. Veliko terminov, torej veliko profesorjev. Predmet je kar zanimiv in
smešen 
Šport: Lahko se prijavite na več športnih predmetov, pazite le da ne zamudite saj so mesta hitro
polna.
Menjava predmetov:
Menjava je možna prve dva-tri tedne in ni nobenih problemov ob tem.
Splošen vtis izmenjave v tujini: 5
Čas brezbrižnosti, uživanja, druženja, potovanj in spoznavanja novih lifetime prijateljev. Čas ko
imaš ves čas tega sveta, ker si vse obveznosti pustil doma, zato lahko počneš vse kar si želiš in
imaš vedno nekoga ob sebi, ker imajo tudi tvoji Erasmus prijatelji ves čas tega sveta.
Splošen vtis podpore pred in med izmenjavo: 5
S strani naše fakultete sem dobila vse potrebne odgovore pravočasno, s strani WUST tudi, a na
začetku-pred izmenjavo in na koncu-po izmenjavi ima Magdalena Kukuł veliko obveznosti zato ne
odgovori takoj na e-mail sporočilo. Med izmenjavo imate vso potrebno podporo.

Wrocław:
Študentsko mesto polno dogodkov, zabav, športov in drugih stvari, ki se jih lahko udeležite.
Caffe festival: En teden v novembru, ko imaš posebno kavo in sladico za 10zł v cca 30 kavarnicah
po mestu. Super je!
Restaurant Week: Med oktobrom in novembrom, podoben princip kot teden restavracij pri nas.
Top!
Polish cinema for beginers: Vsaka dva tedna polski film z angleškimi podnapisi in na koncu
diskusija o filmo z režiserjem/igralcem/...odvisno od tedna. Res je super.
Bubble football: Tole je zakon, čeprav imaš naslednji dan občutek kot da si bil udeleženec v
prometni nesreči.
Laser tag: Verjetno bo ogranizirano s strani ESN-ja, je pa TOP.
Trampoline park: Ena ura skakanja in igranja med dve ognjema na trampolinu :D

House of fear: Veliko kričanja, res super.
Escape room: Zanimivo preizkusiti kako gre v angleščini .
...
Veliko stvari, ki jih lahko počnete, nikoli vam ne bo dolgčas.
Dodatno:
Plačilo položnic: Na vsaki pošti, možno z bančno kartico, samo 3.5zł storitev.
Zdravstveni dom: AKADEMIK, Parkova 46, Wroclaw Tu govorijo angleško, potrebuješ EU
zdravstveno kartico, študentsko kartico WUST in osebno izkaznico.
Fitness: Ogromno jih je, na začetku imate veliko popustov.
o

https://www.fitnessworld.com/pl/ 4 lokacije, 79zł na mesec neomejeno

Pripravila: Amela Sijarić, amela.sij@gmail.com

