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Portugalia, Czyli dlaczego z  Erasmusem nie wolno zwlekać  

Niemcy, Erasmus+ może stać się najlepszą decyzją w życiu  

 

Archiwum prywatne: A. Grzona  

Czy spotkałeś się już kiedyś z terminem Erasmus+? A może słyszałeś od znajomych o możliwościach jakie daje ten program? 

Być może chciałeś poznać szczegóły, nie miałeś jednak odwagi by udać się do Działu Współpracy Międzynarodowej i dowie-

dzieć się więcej?  

Jeśli tak właśnie jest ,to bardzo nas cieszy, że sięgnąłeś właśnie po tę broszurę! Z jej pomocą zabierzemy Cię bowiem w po-

dróż po wspomnieniach studentów, którzy w trakcie swoich studiów skorzystali z programu i wyjechali na erasmusowe studia i/

lub praktyki. Od studenta dla studenta - taka przyświeca nam idea! Poznaj historie swoich kolegów i koleżanek i przekonaj się, 

że Erasmus+ to naprawdę dobry wybór! Dziś oddajemy w Twoje ręce pierwszy numer biuletynu.  

Dział Współpracy Międzynarodowej    

Numer 1/2018                    

Z ERASMUSEM NIE WARTO ZWLEKAĆ  
O studiach za granicą myślałam właściwie już od liceum. Kiedy dowiedziałam się o programie Erasmus miałam wiele wątpliwo-

ści i długo zastanawiałam się czy sobie poradzę. Na wyjazd zdecydowałam się dopiero na piątym roku, teraz wiem, że mogłam 

bez obaw wyjechać znacznie wcześniej i pewnie skorzystałabym z Erasmusa dwukrotnie!  



Tak naprawdę najtrudniejsza jest decyzja. Kiedy postanowiłam, że chcę spróbować, 

sprawy potoczyły się same. Szybka rozmowa kwalifikacyjna, wypełnianie dokumentów 

pod okiem pani Marty, pakowanie i… zanim się zorientowałam byłam już w najbardziej 

studenckim mieście w Portugalii! 

W Coimbrze przywitało mnie słońce i wiele sympatycznych osób. Dzięki kilku rozmo-

wom na facebook-owym forum udało mi się bardzo szybko znaleźć przytulny pokój i 

zaaklimatyzować w nowym miejscu. Dużą pomoc w tym zakresie oferuje na przykład 

ESN czy inne organizacje studenckie (pozdrowienia dla We Love Coimbra). Później 

było już tylko lepiej.  

Na kursie językowym poznałam pierwszych znajomych i w kilka dni nauczyłam się jak zamówić pyszną kawę i ciasto w kanty-

nie. Podczas spotkania z koordynatorem rozwiały się też moje wątpliwości dotyczące planu zajęć, Learning Agreement-u i 

nauczycieli. Wszelkie problemy i pytania były na bieżąco wyjaśniane. Mimo, że budownictwo jest wymagającym kierunkiem, a 

mój angielski nie był wtedy na najwyższym poziomie, nie miałam problemu ze zrozumieniem wykładów i wykonaniem projek-

tów.  

Poziom nauczania w Portugalii jest równie wysoki jak w Polsce, ale ponieważ studentów w mojej grupie było mniej, nauczycie-

le mieli do nas bardziej indywidualne podejście i poświęcali nam więcej czasu. 

Semestr upłynął mi na nauce, poznawaniu nowych miejsc i zwyczajów oraz integracji ze studentami z całego świata. Kiedy 

tylko zaczynałam myśleć o domu, ktoś niespodziewanie pukał do drzwi i proponował wyjście na kawę, spacer czy bieganie. 

Atrakcji było tak wiele, że zanim się zorientowałam nadszedł koniec semestru, a ja jeszcze nie próbowałam surfingu na najlep-

szej ‘surferskiej’ plaży w Europie! Nie mogłam tak po prostu wrócić do domu, więc.. zostałam na następny semestr i nie żałuję!   

Aleksandra Grzona, Budownictwo  

CZY WIESZ, ŻE... 
Na studia i/lub praktyki w ramach programu Erasmus+ możesz wyjechać  aż na 12 miesięcy i to na każdym stopniu studiów! 

Dotyczy to zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Warunkiem koniecznym jest posiadanie statusu studenta 

Politechniki Opolskiej.   

Archiwum prywatne: A. Grzona  

Archiwum prywatne: A. Grzona  
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Archiwum prywatne: A. Grzona  



Zaraz po moim wyjeździe do Niemiec w pierwszej kolejności dostałam aka-

demik, który w niczym nie przypominał mi tych polskich. Integracja ze strony HS 

Mainz była świetna! Już w pierwszym tygodniu mojego pobytu organizacja stu-

dencka TOM (Tuttors of Mainz) przygotowała kilka spotkań, m.in. dwudniowy 

integracyjny wyjazd do urokliwego Rüdesheim, pub crawl, cooking day czy rejs 

statkiem po Renie. Poznałam masę ludzi z całego świata – otwartych,  chętnych 

do  poznawania nowych kultur. Każda nowa znajomość była dla mnie nową in-

spiracją, nowym spojrzeniem na świat, które utwierdziło mnie w przekonaniu, że 

w życiu można osiągnąć wszystko.  

Samo studiowanie w Hochschule Mainz wspominam bardzo dobrze. Uczelnia zapewniła nam kurs języka niemieckiego, a z każ-

dym męczącym nas pytaniem mogliśmy się kierować do Biura Międzynarodowego, które pomagało w rozwiązywaniu wszelkiego 

rodzaju problemów. Wszystkie zajęcia, na które uczęszczałam były w języku angielskim, a moja grupa: International Civil Engine-

ers liczyła ok. 10 osób.  Razem z moimi kolegami i koleżankami z Malezji, Chile, Indii, Belgi oraz Finlandii pod okiem naszego 

Profesora z Wielkiej Brytanii, pracowaliśmy nad projektem pięciopiętro-

wego budynku znajdującym się na wyspie Gotland. Dzięki temu do-

świadczeniu nauczyłam się jak pracować w międzynarodowym zespole 

(co wcale nie jest takie proste jakby się mogło wydawać). 

Po miesiącu mojego pobytu w Niemczech byłam pewna, że chcę prze-

dłużyć wymianę na kolejne półrocze. Kolejny semestr = nowe wyzwania. 

Zaczęłam pisać (w języku angielskim) pracę inżynierską a w międzycza-

sie uczyłam się intensywniej języka niemieckiego. Mogłam tu liczyć na 

pomoc ze strony moich niemieckich kolegów, uczęszczałam też na tzw. 

Cafe Lingua, na którym studenci nawzajem uczyli się swoich ojczystych 

języków.   

Niestety, moja wymiana szybko dobiegała końca, a ja wcale nie chcia-

łam wracać jeszcze do domu. Powtarzałam sobie „przecież niedługo 

zaczynają się wakacje, prawda”? Postanowiłam poszukać praktyk, na których zdobędę doświadczenie praktyczne, bo przecież, 

co jest bardziej cennego niż doświadczenie zdobyte za granicą? Po wysłaniu kilku aplikacji znalazłam swoją wymarzoną prakty-

kę, a co najważniejsze o środki do życia nie musiałam się martwić, bo większość praktyk w Niemczech jest dobrze płatnych.  

Wielkim plusem Moguncji (szczególnie dla podróżników, bo przecież – „travel is the only thing u buy which makes u richer”) jest 

jej lokalizacja a dokładnie to, że wszędzie jest blisko. „Rzut beretem” od Brukseli, Amsterdamu, Zurychu czy Strasburga, do któ-

rego dojechaliśmy w dwie godziny. Dodatkowo, całkiem niedaleko znajduje się uwielbiane przez studentów lotnisko Frankfurt 

Hahn (nie, nie mówię tu o ogromnym Frankfurt International Airport), gdzie bookując bilet lotniczy z małym wyprzedzeniem, lot do 

Londynu czy Lizbony można zakupić już za 20 euro (i to w obie strony)! 

Podsumowując, moja erasmusowa wymiana była najlepszą decyzją w moim życiu. Nie tylko zdobyłam doświadczenie, ale też 

podszkoliłam języki obce i nawiązałam wiele ciekawych znajomości. Erasmus+ daje studentom wielkie możliwości, dlatego pole-

cam go wszystkim i pamiętajcie dla chcącego nic trudnego więc bez obaw! 

Joanna Leja, Budownictwo    

Archiwum prywatne: J. Leja  

ERASMUS+ NAJLEPSZĄ DECYZJĄ W MOIM ŻYCIU 

 „Erasmus? Po co? Nie zdasz i stracisz rok.” Mimo 

bezpodstawnych komentarzy moich kolegów z 

roku postanowiłam podążyć za marzeniami. Czy 

było warto? Po przeczytaniu moich erasmusowych 

wspomnień ocenicie sami! 

Przygoda w Moguncji (Mainz) zaczęła się pod 

koniec września ubiegłego roku. Sprawa z wyjaz-

dem była bardzo prosta. Politechnika Opolska tak 

jak i University of Applied Sciences Mainz bardzo 

pomogły mi w załatwieniu wszystkich spraw orga-

nizacyjnych.  

Archiwum prywatne: J. Leja  
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CZY WIESZ, ŻE… 

Wyjeżdżając na Erasmusa otrzymasz od uczelni grant na pokrycie różnicy w kosztach utrzymania. Jego wysokość zależna jest 
od kraju, do którego planujesz wyjechać.  

DZIAŁ WSPÓŁPRACY   MIĘDZYNARODOWEJ  

ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole  

www.dwm.po.opole.pl | m.hunka@po.opole.pl  

REDAKCJA BIULETYNU I PROJEKT GRAFICZNY: Marta Dębowska 

Program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych studentów i kadry edukacyjnej. W jego 

ramach studenci mogą wyjeżdżać na studia oraz na praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających 

w krajach uczestniczących w Programie.  

Za granicę można wyjechać w trakcie dowolnego cyklu studiów, 

łącznie na nie dłużej niż 12 miesięcy dla danego stopnia i co cieka-

we istnieje możliwość wielokrotnego udziału w programie!  

W trakcie mobilności student otrzymuje stypendium przeznaczone 

na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem. Wyso-

kość tego stypendium zależna jest od kraju docelowego i rodzaju 

mobilności—wynosi od 350 – do 600 euro, na każdy miesiąc pobytu 

za granicą. 

Jednostką odpowiedzialną za koordynację programu Erasmus+ na 

Politechnice Opolskiej jest Dział Współpracy Międzynarodowej 

(DWM). Osobami bezpośrednio oddelegowanymi do realizacji pro-

gramu na naszej uczelni są Uczelniany Koordynator Programu Era-

smus+, dwóch Specjalistów ds. Współpracy  Międzynarodowej oraz 

Konsultant, do którego obowiązków należy obsługa tzw. 

„studenckich mobilności wyjeżdżających”  - wyjazdów stu-

dentów Politechniki na studia i praktyki zagraniczne.  

Prócz pracowników DWM, każdy z wydziałów ma swojego 

własnego Koordynatora, do którego zadań należy pomoc 

studentom wyjeżdżającym w wyborze odpowiedniego toku 

kształcenia/programu praktyk poza granicami naszego 

kraju.  

Dwa razy do roku, na przełomie lutego/marca oraz paź-

dziernika/listopada pracownicy DWM organizują nabór do 

programu, polegający na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej ze studentem chcącym podjąć mobilność w jednej w z uczel-

ni partnerskich naszej Politechniki. Informacja o datach naboru umieszczana jest na plakatach informacyjnych oraz stronach in-

ternetowych uczelni, na kilka tygodni przed planowanym terminem  rozmów.  

Głównymi kryteriami kwalifikującymi do wyjazdu na studia i/lub praktyki w ramach programu Erasmus+ są: 

 status studenta Politechniki Opolskiej  

 ukończony pierwszy rok studiów , pierwszego stopnia  

 brak długu punktów ECTS  

 znajomość języka obcego (w zależności od wybranej uczelni partnerskiej)  

 umotywowanie chęci wyjazdu  

CZY WIESZ, ŻE… 

Lista uczelni partnerskich Politechniki Opolskiej dostępna jest na 
stronie internetowej DWM w sekcji Program Erasmus+/Uczelnie 
partnerskie/Umowy bilateralne. 


