Poročilo Erasmus izmenjave - AGH University of Science and
technology, Krakow, Poljska
Za študijsko izmenjavo na Poljskem sem se odločil, ker sem si že nekaj časa želel obiskati Poljsko in
seveda to je bila priložnost, da jo obiščem. Po internetu sem pobrskal kam iti in velika večina ljudi je
priporočala Krakow saj velja za eno najlepših mest na svetu z bogato kulturno dediščino tako da sem
se dokončno odločil, da grem tja.

Nastanitev
V Krakowu sem živel v študentskem domu DS – 14 KAPITOL v študentskem naselju. To je le eden izmed
20 študentskih domov v naselju, hkrati pa je tudi eden največjih. Ko sem se prijavljal na izmenjavo, sem
dobil ponudbo s strani tuje fakultete glede bivanja v študentskem domu. Študentski domovi so
razvrščeni v 3 kategorije Basic(najcenejša), Comfort in Comfort+. Sam sem izbral kategorijo Basic zato
so mi dodelili sobo v Kapitolu, kjer je bivalo tudi največ Erasmus študentov. Cena sobe je bila 365 złotov,
kar znaša okoli 90€.
V študentski sobi sem bil še z 2 študentoma, Hrvatom in Poljakom. Soba je bila majhna, vsebovala je 3
postelje, 3 pisalne mize, hladilnik, omare in par polic. Kljub velikosti sobe je bilo bivanje prijetno, toplo
in predvsem zabavno. Zraven naše sobe je bila soba, kjer so bivale 2 osebe. Zraven je bila še kopalnica,
ki smo si jo delili z njimi in pa še 2 sobama. Na hodniku je bila velika kuhinja, vendar brez jedilnice zato
smo morali jesti v svojih sobah. Študentski dom je vseboval še biljard sobo, sobo z Xboxom in malo
utežmi za šport. V pritličju je bila še »stojnica« s sendviči, fotokopirnica in picerija. Pri dvigalih so bili še
avtomati s hrano in pijačo.
Več o študentskih domovih in cenah: https://www.miasteczko.agh.edu.pl/en/pricing.html
Sam študentski kampus je bil zanimiv. Na kampusu je dovoljeno popivanje na javnih mestih, kljub temu
da na Poljskem to ni dovoljeno. Zraven kampusa je bila trgovina, igrišče, avtobusna postaja, par fitnes
centrov ter nogometni stadion kluba Wisła Kraków . Do centra mesta je bil oddaljen približno 30 minut
hoje.

Prehrana
Na Poljskem nimajo sistema študentskih bonov kot pri nas, vendar pa imajo študentje ponekod
ugodnosti. Na splošnem je na Poljskem hrana, kot vse drugo bolj poceni. Univerza ima 2 menzi, v
katerih bi za kosilo povprečno odšteli okoli 16 złotov, kar pride malo manj kot 4€. Kosilo vsebuje juho,
ki je bila preslana, okusno glavno jed s solato in sok, ki je bil zelo sladek. Brez juhe bi za kosilo odšteli
okoli 3€. V bližini študentkega doma sem imel kitajsko restavracijo, kjer bi za glavno jed odšteli 12,9
złotov. Cena velja le za študente. Zraven je bila tudi menza, v kateri za 13 złotov dobimo okusno juho,
veliko porcijo glavne jedi s solato ter sokom.
V bližini je bilo tudi veliko fast-food restavracij, ki so nudile kebab, hamburgerje ipd. Popularna je bila
restavracija Makarun, kjer dobite okusne »noodle« z različnimi omakami.
Na splošnem je v centru mesta veliko restavracij, tako fast-food kot ostalih. Popularna je bila
restavracija Pierogi 24/7, kjer so stregli vse značilne poljske jedi ves čas. priporočam pa Pieroge, ki so
ena izmed najbolj znanih poljskih jedi.

Hrana na Poljskem je bila okusna, vendar je slovenska še vedno boljša. Ne priporočam kebaba, saj
dobite za podobno ceno kot v Sloveniji manjši kebab, ki ni prav okusen.

Prevoz
Do Krakowa sem šel s Flixbusom. Karta me je stala okoli 40€, iz Ljubljane do Krakowa, s prestopom v
Budimpešti. Za nazaj je bila cena podobna, razlika je bila le v tem, da smo prestopili na Dunaju.
Za novoletne praznike sem šel domov z letalom. Povratno karto sem kupil v začetku novembra za okoli
170€, iz Krakowa do Varšave in potem do Brnika.
Na Facebooku obstaja skupina Slovenci na Poljskem, kjer občasno kdo ponudi prevoz do Poljske.

Splošno o organiziranosti fakultete
Fakulteta je bila dobro organizirana. Profesorji in Erasmus koordinatorji so dobro znali angleški jezik. V
International Students office so mi bili vedno na voljo. Predmete sem imel vse v angleščini. Imel sem 6
predmetov, med katerima sem imel 2 skupaj s poljskimi študenti. Univerza nudi tudi za tuje študente
1 predmet v francoščini in ruščini ter 2 predmeta v nemščini. Predmete sem imel na različnih
fakultetah, tako da sem imel predavanja in vaje v različnih zgradbah. Univerza je v bližini študentskega
kampusa, tako da sem imel od doma do fakultete okoli 5-10 minut hoje.

Splošen vtis končna ocena izmenajve v tujini
Študijska izmenjava mi je bila res všeč. Spoznal sem veliko novih prijateljev ter drugih kultur. Mesto je
bilo čudovito, prav tako življenje na Poljskem. V tujini sem se naučil kako živeti bolj samostojno, kar mi
je bilo res všeč. Priporočam študijsko izmenjavo vsakemu študentu, če ne pa vsaj obisk Poljske.

Splošen vtis in končna ocena podpore pred in med izmenjavo
Hvala ga. Katarini Erjavec Drešar za podporo pred in med izmenjavo. Navodila so bila natančno
razložena za pripravo vse potrebne dokumentacije. Če sem imel na izmenjavi kakšne težave povezane
s čimerkoli, mi jih je hitro pomagala rešiti.
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