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WŁOCHY 

Accademia di Belle Arti di Brera 

1. Imię:  XYZ 

2. Uczelnia, na której spędziłam/spędziłem swój pobyt w ramach programu Erasmus+: 

Accademia di Belle Arti di Brera  

3. Kierunek studiów: Grafika 

4. Semestr i rok akademicki w trakcie pobytu: semestr zimowy 2 rok licencjatu, rok 

akademicki 2018/2019 

5. Opisz proszę kadrę i jej podejście do studentów, zasób wiedzy itp. 

Kadra nauczycielska miła i z reguły chętna do współpracy z Erasmusami.  Mimo tego, że 

w większości nie mówili po angielsku, chętnie przyjmowali nas do swoich pracowni, 

jednak dalsza współpraca była nieco uciążliwa.  Na zajęciach było bardzo dużo uczniów, 

a prowadzone były w języku włoskim, więc trudno było uzyskać od prowadzących 

pomoc, zazwyczaj to studenci pomagali nam w razie jakichkolwiek pytań. Nie byłyśmy 

traktowane  na równi z innymi studentami, nie poświęcano nam tyle  uwagi co innym. 

Nauczyciele posiadali sporą wiedzę, jednak trudną do przekazania bez znajomości języka 

i w tak dużym gronie uczniów domagających się uwagi. Panie w biurze Erasmusa bardzo 

pomocne i zawsze podnoszące na duchu. Mimo braku zorganizowania ostatecznie mam 

pozytywne odczucia co do kadry.  Wszyscy byli ciepli i otwarci. 

6. Opisz proszę sprzęt i infrastrukturę uczelni, liczbę studentów w  pracowniach, 

poziom nauczania 

Uczelnia jest  dobrze zaopatrzona, posiada własną drukarnię na terenie placówki, ploter 

na wydziale grafiki, komputery do obrabiania prac. Pracownie są trochę za małe jak na 

tak dużą liczbę uczniów, jednak wynagradza to ogród botaniczny znajdujący się tuż za 

akademią, gdzie można trochę odetchnąć.  Niestety czasem musiałyśmy kupować 

własne narzędzia i materiały, które u nas zapewnia uczelnia. 

7. Opisz proszę czy wyjazd na tę konkretną uczelnię był owocny pod względem 

artystycznym i naukowym. 
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Wyjazd był dla mnie owocny, dużo się nauczyłam i poznałam nowe techniki, o których u 

nas bym się nie dowiedziała. Dużo pracowałam, nie tylko na uczelni, ale i poza nią. 

Wydaje mi się, że nie tyle dzięki zajęciom się rozwinęłam, ile dzięki tej możliwości 

odcięcia się na chwilę od codziennych zajęć.  Miałam dużo czasu na pracę we własnym 

zakresie, szkicowanie i czerpanie z inspirującego otoczenia. Włochy są piękne. 

8. Czy  są jakieś przedmioty/pracownie, które szczególnie polecasz? 

Polecam pracownię Chiary Giorgetti, która jako jedyna starała się poświęcić nam czas i 

tłumaczyła dla nas treść zajęć na angielski. Mimo tego, że na co dzień nie pracuje z 

uczniami na licencjacie , pozwoliła nam uczęszczać na swoje zajęcia, na których 

nauczyłam się korzystać z ciemni, poznałam nowe techniki takie jak cyjanotypia czy 

gumprint. 

9. Czy masz jakieś porady odnośnie do uczelni/zakwaterowania/transportu/innych 

tematów. 

Warto być cierpliwym, nie denerwować na brak organizacji na uczelni, bo wszyscy 

chętnie udzielą pomocy jak tylko znajdą chwilę czasu. Polecałabym też zapoznać się 

trochę bardziej z językiem przed wyjazdem, co na pewno ułatwi komunikację na 

początku i pozwoli w pełni skorzystać z tego, co oferuje uczelnia. Niektóre przedmioty 

były głównie wykładowe – Ilustracja naukowa, lalkarstwo, i mimo wielkich chęci nie 

byłam w stanie brać  w nich udziału. 

 

 

1. Imię: XYZ 

2. Uczelnia, na której spędziłam/spędziłem swój pobyt w ramach programu Erasmus+: 

Accademia di Belle Arti di Brera w Mediolanie 

3. Kierunek studiów: Grafika 

4. Semestr i rok akademicki w trakcie pobytu: semestr zimowy, 2 rok studiów 

licencjackich, rok akademicki 2018/2019 

5. Opisz proszę kadrę i jej podejście do studentów, zasób wiedzy itp. 
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Myślę, że wiedza profesorów była duża, jednak problem pojawiał się w jej 

przekazywaniu. Głównym problemem i barierą był język, ponieważ większość osób nie 

rozmawiała po angielsku, a ja po włosku (przynajmniej na początku) nie byłam w stanie 

porozumiewać się w sprawach bardziej skomplikowanych, z artystyczną terminologią. 

Mimo tego kadra raczej miła i otwarta. Panie w biurze Erasmusa podnoszące na duchu i 

pomagające w dogadaniu się z profesorami. Rozwiązywały każdy problem. Trochę 

panuje tam chaos, ale tak to już tam chyba po prostu wygląda, trzeba to zaakceptować i 

się nie denerwować. 

6. Opisz proszę sprzęt i infrastrukturę uczelni, liczbę studentów w  pracowniach, 

poziom nauczania. 

Poziom wydaje mi się niższy niż ma nasza gdańska uczelnia, chociaż to też zależy na co 

patrzymy i czego szukamy. Brera jest dużo bardziej nastawiona na tradycyjną sztukę. 

Dużo zajęć z anatomii i malarstwa. Na pewno nie jest to uczelnia nastawiona na grafikę 

projektową, właściwie w ogóle jej tam nie ma. Są tradycyjne techniki graficzne. 

Pracownie graficzne są przyjemne, mają wielkie okna, za którymi widać piękny ogród 

botaniczny, przez co dobrze się w nich pracuje. Jednak dużym problemem jest tam liczba 

osób, studentów na pracownię jest zdecydowanie za dużo, przez co w niektórych 

godzinach robi się strasznie ciasno. Wiąże się też z tym brak czasu ze strony profesora. 

Na uczelni jest parę nietypowych kursów wartych uwagi jak np. mozaika, lalkarstwo, 

ilustracja botaniczna. 

7. Opisz proszę czy wyjazd na tę konkretną uczelnię był owocny pod względem 

artystycznym i naukowym. 

Myślę, że był bardzo owocny, jednak nie jestem pewna czy jest to zasługa uczelni czy 

fakt, że mogłam się na dłuższy czas oderwać się od natłoku pracy. Jedno z drugim jest 

powiązane. Brera to uczelnia, na której nie ma dużych wymagań, jest raczej bardzo 

swobodnie, jeśli dobrze skomponuje się plan zajęć na samym początku. Myślę, że mnie 

akurat było to potrzebne, bo dało czas do namysłu i spróbowania nowych rzeczy bez 

żadnej presji. Pozwoliło odkryć co być może chciałabym robić w przyszłości. Polecam tę 

uczelnię osobom, które chcą poeksperymentować i pobawić się sztuką bez większych 

zobowiązań, próbować różnych rzeczy dla siebie. 

8. Czy  są jakieś przedmioty/pracownie, które szczególnie polecasz? 
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Mogę zdecydowanie polecić profesor Chiarę Giorgetti. Prowadzi zajęcia z różnych 

technik graficznych, a także zajęcia związane z fotografią, ja trafiłam akurat na kurs, 

podczas którego pracowaliśmy w ciemni, robiąc różne fotograficzne eksperymenty. Z 

tych zajęć jestem bardzo zadowolona. Do tego Chiara jest bardzo miła i jako jedna z 

nielicznych mówi po angielsku. 

9. Czy masz jakieś porady odnośnie do uczelni/zakwaterowania/transportu/innych 

tematów. 

Uczelnia może wydawać się trochę niezorganizowana, dlatego moją główną radą jest nie 

denerwować się. Wszystko tam trochę wolniej działa, przez co czasami można stracić 

cierpliwość, ale koniec końców wszystko da się załatwić. Myślę, że ważną sprawą jest też 

język.  Ja niestety włoskiego za dobrze nie umiałam, przez co na niektóre przedmioty nie 

mogłam chodzić. Jeśli ktoś chce w pełni skorzystać z uczelni i z życia studenckiego, które 

toczy się tam cały czas bardzo intensywnie, powinien przyłożyć się do nauki języka przed 

przyjazdem. 

Jeśli chodzi o zakwaterowanie, ja mieszkałam w dzielnicy Navigli i mogę ją polecić. 

Wydaje się bezpieczna i ma dobre połączenia z centrum. Transport jest w Mediolanie 

bardzo drogi, dlatego polecam zaraz po przyjeździe pójść wyrobić sobie kartę miejską. 

Mają tam specjalne karty miejskie dla osób poniżej dwudziestego szóstego roku życia. 

Trzeba udać się do oddziału ATM, często jest na stacjach metra na pewno przy Duomo i 

Milano Centrale. Trzeba przyjść ze zdjęciem dowodowym, wypełnia się prosty wniosek, 

pokazuje dowód i gotowe. 

Często zdarza się, że aby wynająć mieszkanie trzeba wyrobić sobie taki jakby włoski 

pesel  „codice fiscale”.  Ja musiałam wyrobić, dobrze jest się zorientować, czy osoba, od 

której wynajmujemy mieszkanie będzie tego wymagać, zazwyczaj wymagają. 

 

 

1. Imię: XYZ 

2. Uczelnia, na której spędziłam/spędziłem swój pobyt w ramach programu Erasmus+: 

Academia di Belle Arti di Brera 
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3. Kierunek studiów:  Rzeźba 

4. Semestr i rok akademicki w trakcie pobytu : Letni, rok akademicki 2019/2020 

5. Opisz proszę kadrę i jej podejście do studentów, zasób wiedzy itp. 

Pracownicy biura Erasmusa w Mediolanie byli bardzo mili oraz pomocni. Odpowiadali na 

pytania szybko, wysyłali tyle informacji ile posiadali w danej sytuacji. Co do profesorów, 

były trudności podczas wyboru przedmiotów z listy. Trzeba było zdawać sobie sprawę iż 

nie każdy profesor rozmawia po angielsku (więc nie każdy przedmiot, który bym chciała 

dało się wybrać), aczkolwiek byli też tacy dla których bariera językowa nie byłą 

problemem i starali się dogadywać. Wszystkie wykłady odbywały się po włosku,  

natomiast odbywały się też indywidualne korekty, podczas których z niektórymi 

profesorami dało się rozmawiać po angielsku. Co do metody nauczania nie mam żadnych 

pretensji, edukacja była bardzo nowoczesna i pomyślana tak, by pomóc studentom 

później działać jako niezależni artyści. Korekty były pomocne i konkretne, z szacunkiem 

do pomysłów studentów . 

6. Opisz proszę sprzęt i infrastrukturę uczelni, liczbę studentów w  pracowniach, 

poziom nauczania. 

O ile nie miałam możliwości przebywać w pracowniach, nie mogę podać żadnej 

informacji o sprzęcie i liczbie osób w pracowniach. Na wykładach w zależności od 

przedmiotu było od 15 do 70 osób. Poziom mogę określić jako wysoki(jeżeli mówić o 

wiedzy teoretycznej oraz brać pod uwagę pracę artystyczne profesorów), uważam że 

gdyby była większa odbycia zajęć praktycznych to wyniki byłyby naprawdę dobre. 

7. Opisz proszę czy wyjazd na tę konkretną uczelnię był owocny pod względem 

artystycznym i naukowym. 

Dla mnie to była wspaniała możliwość zmiany otoczenia oraz podejścia do projektów. 

Miałam więcej czasu na przemyślenia oraz eksperymenty.  Kadra dawała dużo ćwiczeń, 

które pomagały znaleźć nowe tropy i spróbować nowych metod. 

8. Czy  są jakieś przedmioty/pracownie, które szczególnie polecasz? 

Jestem  zadowolona z każdego przedmiotu, który wybrałam. Jeżeli zaś  mówimy o 

pracowni rzeźby, bardzo polecam panią profesor Nelidę Mendozę. 
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9. Czy masz jakieś porady odnośnie do uczelni/zakwaterowania/transportu/innych 

tematów. 

Największy problem jest ze znalezieniem zakwaterowania, o ile uczelnia nie posiada 

akademika, a większość mieszkań jest oferowanych na 6 i więcej miesięcy.  Po 

przyjeździe najlepiej od razu wyrobić sobie Codice Fiscale (coś typu PESEL). Można go 

wyrobić w biurze,  które pomaga studentom  adres podaje biuro Erasmusa) ale mi udało 

się to zrobić przez internet. 

 

Accademia di Belle Arti di Napoli 

1. Imię:  XYZ 

2. Uczelnia, na której spędziłam/spędziłem swój pobyt w ramach programu Erasmus+: 

Accademia di Belle Arti di Napoli 

3. Kierunek studiów:  Grafika projektowa 

4. Semestr i rok akademicki w trakcie pobytu: sem. Letni rok akademicki 2019/2020 

5. Opisz proszę kadrę i jej podejście do studentów, zasób wiedzy itp. 

Zasób wiedzy kadry był wysoki, sposób przeprowadzania wykładów online przejrzysty. 

Kontakt z niektórymi wykładowcami ograniczony wręcz do minimum. Brak odpowiedzi 

na pytania. Koordynator Erasmusa z mojego wydziału nie mówiła po angielsku. Bardzo 

utrudniona ścieżka komunikacji przez co musiałem wydłużyć pobyt na uczelni o 

dodatkowe dni. 

6. Opisz proszę sprzęt i infrastrukturę uczelni, liczbę studentów w  pracowniach, 

poziom nauczania. 

Podczas pandemii uczelnia korzystała z platformy do nauczania zdalnego Microsoft 

Teams/Zoom. Administracja uczelni w stosunku do studentów Erasmusa działała bardzo 

źle. Musiałem  kilka razy dopraszać się o przyznanie dostępu do platformy i grup. 

7. Opisz proszę czy wyjazd na tę konkretną uczelnię był owocny pod względem 

artystycznym i naukowym. 
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Bardzo owocny czas w kontekście naukowym i artystycznym. Pomimo pandemii miałem 

czas na dokształcanie się we własnym zakresie. Również pomimo utrudnionej 

komunikacji z uczelnią nauczyłem się wielu nowych rzeczy, których nie miałbym szansy 

przyswoić na uczelni macierzystej. Ze względu na problemy administracyjne i 

komunikacyjne z uczelnią nie osiągnąłem wszystkich zakładanych celów. Dwa 

przedmioty studiowałem samodzielnie, bez konsultacji, ze względu na brak odpowiedzi 

wykładowców. 

8. Czy  są jakieś przedmioty/pracownie, które szczególnie polecasz? 

Techniki animacji z prof. Ivanem Cappello. Wysoki poziom kształcenia, płynna 

komunikacja. 

9. Czy masz jakieś porady odnośnie do uczelni/zakwaterowania/transportu/innych 

tematów. 

Brak znajomości włoskiego może być utrudnieniem. Zakwaterowanie można znaleźć 

poprzez Pizza Hostel/Erasmus Point. Transport miejski nie funkcjonuje najlepiej, 

przeważnie przemieszczałem się pieszo. Ulice są niebezpieczne wieczorami jeśli 

podróżujemy sami. Wysoki wskaźnik kieszonkowców, można zostać okradzionym na 

ulicy, co przydarzyło się kilku studentom Erasmusa. Neapol i Kampania są przepiękne, 

pełno muzeów. Kultura i ludzie są zupełnie inni niż w Polsce. 

 

Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria 

1. Imię: XYZ 

2. Uczelnia, na której spędziłam/spędziłem swój pobyt w ramach programu Erasmus+: 

Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria 

3. Kierunek studiów: Rzeźba 

4. Semestr i rok akademicki w trakcie pobytu: Semestr zimowy, rok akademicki 

2018/2019 

5.Opisz proszę kadrę i jej podejście do studentów, zasób wiedzy itp.: 
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Moje zdanie na ten temat jest podzielone. Niektóre z zajęć były prowadzone bardziej 

dynamicznie od innych ( bardziej angażowały studentów), odpowiednim wyrażeniem 

byłoby kontrastowe. Podejście kadry do studentów było jednak zawsze bardzo szczere i 

pomocne. W przypadku kiedy ktoś potrzebował rozwiązać problem, doradzić się, czy 

przyjmował korektę; kadra nie zawodziła. W mojej sytuacji, gdzie często pojawiała się 

bariera językowa,  za każdym razem, wspólnymi siłami można było przejść do sedna 

sprawy, rozwiązać problem, czy wypowiedzieć się na jakiś konkretny temat. 

6. Opisz proszę sprzęt i infrastrukturę uczelni, liczbę studentów w  pracowniach, 

poziom nauczania. 

Jeśli oceniać sprzęt i infrastrukturę uczelni, to na pewno można tutaj mówić o pewnych 

różnicach. Jednak pomimo niewielkiego budynku, w którym mieści się Akademia oraz 

raczej względnie małych  pracowniach wydaje się, że kadra, jak i studenci przywykli do 

tych warunków i nikomu to nie przeszkadza. Przestrzeń jest zagospodarowana w taki a 

nie inny sposób i wszyscy to akceptują.  Gdybym jednak miała coś ulepszyć, to 

zdecydowanie zastanowiłabym się nad zamianą pewnych pomieszczeń w zgodności z 

celem ich użytkowania. Niektóre z pracowni potrzebują większej przestrzeni, z powodów 

logistycznych. Liczba studentów jest niewielka. W zajęciach, w których uczestniczyłam 

było ok. dziesięciu na rocznik. To nie jest jednak stałe obliczenie, ponieważ w 

późniejszym etapie edukacji, studenci mieszają się i uczęszczają wspólnie na te same 

zajęcia. Podsumowując w gabarytowo dużej sali jest kilka osób, natomiast w małym 

pomieszczeniu może ich być zbyt wielu. Myślę, że Uczelnia jest wyposażona w sposób 

wystarczający dla nich samych. Dostępne są niezbędne maszyny do realizacji prac z 

zakresu rzeźby, czy ceramiki (piece do wypału), na pewno dobrze jest zaopatrzona 

pracownia grafiki warsztatowej, malarstwa, czy scenografii. To co mnie jednak zdziwiło, 

to brak modeli (studenci nie rzeźbią/malują z natury) oraz podstawowych materiałów, 

które w moim przypadku są niezbędne do startu, czyli np. etapu projektowania obiektu, 

bądź rozpoczęcia nad nim  pracy. W pracowniach rzeźby,  czy ceramiki brakuje na stałym 

wyposażeniu gliny. Studenci czekają kilka miesięcy na materiał realizując w tym czasie 

zajęcia teoretyczne i przygotowując swój projekt. Glina wydaje się być więc materiałem 

na wagę złota. Ważna jest jej czystość (brak cząstek gipsu), ponieważ rzeźby są 

wykonywane techniką terakoty.  Jeśli chodzi o dostępność innych materiałów, takich jak 

gips: gdybym potrzebowała, mogłabym z  niego skorzystać. Musiałam też na własną rękę 

zamówić metalowo-drewnianą konstrukcję do realizacji popiersia, zorganizować kawałki 

drewna do jej wypełnienia. Takie okoliczności pracy nikomu jednak nie przeszkadzały, 
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każdy do tego przywykł, podchodził do tego ze zrozumieniem. Również zaakceptowałam 

sytuację, czekałam na materiał realizując część teoretyczną, co na pewno pomogło mi 

ćwiczyć język włoski :). 

7. Opisz proszę czy wyjazd na tę konkretną uczelnię był owocny pod względem 

artystycznym i naukowym. 

Wyjazd był dla mnie bardzo ważnym doświadczeniem. Jak najbardziej owocny pod 

względem artystycznym, naukowym (j. Włoski). Szczególnie ważne było zetknięcie się z 

inną kulturą, mentalnością, czy „tokiem” edukacji. 

8. Czy  są jakieś przedmioty/pracownie, które szczególnie polecasz? 

Szczególnie polecam pracownie Dekoracji prowadzoną przez Prof. A. Cilia. (nowe 

techniki, profesjonalizm oraz rozmowa w języku angielskim ). Bardzo dobrze wspominam 

również przedmiot Anatomia artystyczna, prowadzony przez Prof. Galluso. Otwarte i 

pełne inspiracji podejście do rysunku plus przesympatyczna atmosfera. 

9. Czy masz jakieś porady odnośnie do uczelni/zakwaterowania/transportu/innych 

tematów. 

Myślę, że gdybym miała jeszcze raz jechać na wymianę do tej Akademii, wybrałabym 

przede wszystkim semestr letni. Kiedy jest ładna pogoda i dostępne są materiały wszyscy 

dzielnie pracują.  Z opowieści profesorów czy studentów, mieszkańcy południa Włoch 

zapadają w okresie zimowym w czas uśpienia :).  Dojazd do Reggio jest trudniejszy niż na 

początku sobie to wyobrażałam. Co prawda w Kalabrii jest lotnisko, natomiast same 

połączenia są dużo droższe niż na Sycylię do Katanii. Warto więc lecieć do Katanii, 

następnie autobusem firmy Sais (stałe połączenie Messyna-Katania ) dostać się do 

dworca Messina Centrale i stamtąd przeprawić się przez cieśninę do Reggio.  Akademik, 

w którym proponowano mi pobyt okazał się być za  daleko od uczelni, więc z niego nie 

skorzystałam. Zakwaterowałam się w pokoju z polecenia. Warto jednak szukać ogłoszeń i 

zaczerpnąć informacji w przy akademickim barze  oraz od studentów. W Reggio 

poruszałam się na piechotę, w dalsze trasy jeździłam pociągiem, stąd z kolei pięknie 

widać krajobraz Włoch - zarówno góry jak i morze. Nie zdarzyło mi się podróżować 

autobusem. Przystanki nie były dobrze oznakowane, brak rozkładów, zatrzymywanie na 

rękę. Na koniec ankiety polecam wyjazd do Reggio z naciskiem na semestr letni :). 
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Accademia di Belle Arti di Roma 

1. Imię: XYZ 

2. Uczelnia, na której spędziłam/spędziłem swój pobyt w ramach programu Erasmus+: 

Accademia di Belle Arti di Roma 

3. Kierunek studiów: Grafika 

4. Semestr i rok akademicki w trakcie pobytu:  semestr zimowy , rok akademicki 

2019/2020 

5. Opisz proszę kadrę i jej podejście do studentów, zasób wiedzy itp. 

Kadra była bardzo miła, jednak czasami  ciężko było o uwagę oraz pomoc profesorów.  

Moim głównym problemem  na uczelni była komunikacja. Nie znałam  włoskiego, a 

większość  nauczycieli  oraz studentów  nie  znała  angielskiego, albo  znała  tylko 

podstawy  języka. 

6. Opisz proszę sprzęt i infrastrukturę uczelni, liczbę studentów w  pracowniach, 

poziom nauczania. 

Głównie  pracowałam  w pracowniach  grafiki  artystycznej . Większość  miała  dobre  

wyposażenie.  Wszystkie  materiały  (linoleum, drewno, siatka do sitodruku)  trzeba  

kupować samemu.  Polecam  przywieźć  je  z  Polski.  Nie  polecam  pracowni  sitodruku. 

Sprzęt  był bardzo  stary  i  wysłużony. Bardzo  źle  się na nim drukowało. Natomiast 

pracownia  fotografii   miała  wspaniały,  nowoczesny  sprzęt fotograficzny , z którego  

mogliśmy  korzystać  podczas  zajęć. 

7. Opisz proszę czy wyjazd na te konkretną uczelnię był owocny pod względem 

artystycznym i naukowym. 

Wyjazd na uczelnię  nie był dla  mnie  szczególnie  owocny pod względem  artystycznym.  

Głównymi przeszkodami  w nauczaniu  były problemy  z organizacją  zajęć, 

informowaniem  Erasmusów  o ewentualnych  zmianach,  problemy  z komunikacją.  

Uważam jednak,  że rozwój, praca  zależy  głównie od studenta.  Dla  mnie nie był 

priorytetem (podczas  Erasmusa), chociaż  żałuję, że nie nauczyłam się więcej.  Proszę  

przygotować  się  na odrobinę  frustracji  (ale  nie  rezygnować  z przyjazdu ) 
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8. Czy  są jakieś przedmioty/pracownie, które szczególnie polecasz? 

Polecam  zajęcia  z profesor  Bindellą  (drzeworyt) oraz zajęcia  z techniki  papieru  

(technologia  della  carta) 

9. Czy masz jakieś porady odnośnie do uczelni/zakwaterowania/transportu/innych 

tematów. 

Jeśli  ktoś rozważa  malarstwo – pracownie  są zwykle  zatłoczone, więc  wielu  studentów  

pracuje  w domu. Polecam   zapisać  się na zajęcia  włoskiego  prowadzone  dla  

Erasmusów. Podczas  szukania  mieszkania  i  zapisu  na zajęcia , proszę pamiętać, że 

zajęcia  odbywają się w dwóch, oddalonych od siebie  miejscach  (zupełnie  inne  części  

miasta). 
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FRANCJA 

École européenne supérieure d'art de Bretagne (EESAB) 

1. Imię: XYZ 

2. Uczelnia, na której spędziłam/spędziłem swój pobyt w ramach programu Erasmus+: 

EESAB Rennes 

3. Kierunek studiów:  Rzeźba (Art.) 

4. Semestr i rok akademicki w trakcie pobytu:  drugi semestr, 3 rok,  rok akademicki 

2019/2020 

5. Opisz proszę kadrę i jej podejście do studentów, zasób wiedzy itp. 

Jeśli chodzi o kadrę i jej podejście do studentów – było bardzo dobre. Osobiście 

kontaktowali się i rozmawiali ze mną. Nie wszyscy mówili jednak po angielsku, więc jeśli 

miałam z jakimiś słówkami problemy – inny student mi potrafił wytłumaczyć. 

Komunikacja z prowadzącymi oraz praca na dany temat lub projekt, była bardzo 

przyjemna. Potrafili mnie zaskoczyć swoją wiedzą oraz nowinkami ze świata artystów. 

6. Opisz proszę sprzęt i infrastrukturę uczelni, liczbę studentów w  pracowniach, 

poziom nauczania 

Uczelnia jest umieszczona w starym zabytkowym budynku. Przestronna, wyposażona w 

świetny sprzęt i dobrze naświetlona. Posiada 2 piętra. Liczba studentów w pracowniach 

zazwyczaj nie przekraczała 20 osób. Poziom nauczania różnił się od tego, którego 

doświadczamy na naszej Gdańskiej uczelni, co mnie miło zaskoczyło. Nie mam tu na 

myśli pewnych ubytków w toku nauczania – było to po prostu podejście do sztuki z innej 

strony. Mogłam podczas tej wymiany pracować innym tokiem oraz w inny, nowy dla 

mnie, sposób. 

7. Opisz proszę czy wyjazd na tę konkretną uczelnię był owocny pod względem 

artystycznym i naukowym. 

Moim zdaniem, wyjazd na tę uczelnie był strzałem w dziesiątkę. Mieliśmy wiele 

warsztatów oraz projektów, o których byłam informowana na bieżąco, przez maila, bądź 

czytając „newsy” na tablicy w szkole. Doświadczyłam wielu nowych form pracy z ludźmi. 
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Ta uczelnia sprawiła również, że zaczęłam patrzeć na sztukę trochę z innej perspektywy. 

Dzięki czemu, mam teraz wiele pomysłów na projekty i rzeźby. 

8. Czy  są jakieś przedmioty/pracownie, które szczególnie polecasz? 

Polecam bardzo pracownie Rzeźby u prof. Nicolasa Floca – jest bardzo otwarty na 

Erasmusów, dobrze mówi po angielsku i szybko łapie się z nim dobry kontakt. Ma 

również obszerną wiedzę na temat niesamowitych prac rzeźbiarskich. Drugą taką 

pracownią będzie pracownia dźwięku  prof. Luca Larmora. Zdecydowałam się na ten 

przedmiot z ciekawości, co tam zastanę. Luc ma niecodzienne podejście do dźwięku i 

muzyki. Wiele się od niego nauczyłam. Pokazuje nam pracę nad dźwiękiem z kompletnie 

innej strony. Nagrywamy dźwięki z życia codziennego, modulujemy korzystając z 

komputerów i ze specjalnych programów, które są dostępne w szkole. Mieszamy, 

sprawdzamy, dodajemy, aż zrozumiemy, o co tak naprawdę nam w tej pracy chodzi. 

Niestety Luc nie mówi po angielsku, ale to nie jest duży problem w dzisiejszych czasach. 

9. Czy masz jakieś porady odnośnie do uczelni/zakwaterowania/transportu/innych 

tematów. 

Jeśli chodzi o dojazd do uczelni – jest świetne połączenie z metra (wysiadamy prawie 

pod samą szkołą). Autobusy też  mają blisko swój przystanek. Dobre i przystępne 

zakwaterowanie można sobie zaklepać w akademiku „Crous Ville Jean”. Cena jest w 

porządku, jak i pokój w którym mieszkałam. Uczelnia sama w sobie jest urocza. Najlepiej 

jest wybrać się na wymianę z jakimiś podstawami francuskiego, bo ciężko jest tutaj sobie 

poradzić z samym angielskim. 

 

École supérieure d'art et de design d'Orléans (ESAD) 

1. Imię: XYZ 

2. Uczelnia, na której spędziłam/spędziłem swój pobyt w ramach programu Erasmus+: 

ESAD Orleans 

3. Kierunek studiów: Architektura przestrzeni kulturowych (Design Objet Espace) 

4. Semestr i rok akademicki w trakcie pobytu: V semestr,  rok akademicki 2019/2020 
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5. Opisz proszę kadrę i jej podejście do studentów, zasób wiedzy itp. 

Nie miałam problemów z komunikacją z kadrą. Bardzo dużym plusem była próba 

mówienia po francusku mimo, że na początku były trudności. Tak samo przy prezentacji 

końcowej punktowała prezentacja po francusku. Konsultacje z nauczycielami trwały 

czasami jedynie 10-15 minut ze względu na dużą liczbę studentów i były to raczej 

kwestie naprowadzania na rozwiązanie problemu projektowego, niż doświadczanie 

nowych rozwiązań projektowych i obszernej analizy tematu wspólnie z nauczycielem.  W 

ciągu tygodnia miałam 2.5 godziny zajęć z francuskiego, a nauczyciel odpowiadał na 

wszystkie pytania i rozwiewał powstałe wątpliwości. Niestety przez bardzo dużą liczbę 

innych zajęć, nie miałam wystarczającej ilości czasu na intensywną naukę francuskiego, 

co było jednym z moich celów. Studenci Erasmusa traktowani są tak samo jak pozostali 

studenci. Ponieważ grupy są duże, tak na prawdę trzeba od pierwszego dnia wiedzieć 

jakie przedmioty chce się studiować, później może nie być możliwości uczęszczania na 

określony przedmiot. 

6. Opisz proszę sprzęt i infrastrukturę uczelni, liczbę studentów w  pracowniach, 

poziom nauczania. 

Budynek uczelni jest bardzo mały, przy podziale na grupy, na każdych zajęciach jest 

przynajmniej 15-20 uczniów. Na roku jest ok 30-35 studentów. Sale są otwarte cały czas. 

Studenci mogą siedzieć w środku nawet gdy prowadzone są inne zajęcia. Uczelnia jest 

dobrze wyposażona, jest łatwy dostęp do komputerów i wifi. 

Jest możliwość wyboru takich zajęć aby skierowane były tylko na projektowanie 

produktu lub przestrzeni. Duży nacisk kładziony jest na wstępną analizę przed samym 

projektowaniem, mniejszy na samo projektowanie i unikalność projektu.  Na uczelni nie 

ma takich przedmiotów jak ergonomia, materiałoznawstwo, dokładna obsługa 

programów komputerowych (które dla mnie są  bardzo ważne w pracy projektanta). To 

były zadania, w których miałam znaczący wkład podczas pracy w parze. Wszyscy w dużej 

mierze mówią tylko po francusku. Bardzo dużym plusem jest współpraca ze studentami, 

którzy mówią w innym języku. Podczas moich projektów współpracowałam ze 

studentami z Francji, Czech, Chin, Hiszpanii. 

7. Opisz proszę czy wyjazd na te konkretną uczelnię był owocny pod względem 

artystycznym i naukowym. 
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Erasmus w ESAD Orleans był owocny głównie ze względu na jeden przedmiot- 

Responsible Design, prowadzony dla studentów Erasmusa, po angielsku. Przedmiot 

zupełnie zmienia podejście do projektowania i tego jak widzimy swoją prace po studiach. 

Przez część zajęć skupiamy się na filozofii i analizie cytatów/sytuacji, które są bardzo 

pomocne w pracy projektanta; w drugiej części zajęć wybierany jest temat, który ma za 

zadanie wprowadzenie pozytywnej zmiany na świecie. Do tego tematu projektujemy 

strategie pomocy, produkty, komunikacje wizualną itp. Moim tematem była „Budowa 

samooceny dzieci, zamieszkujących regiony dotknięte wojną domową”. Postawiliśmy na 

projekt bazujący na uprawie roślin, fermach wertykalnych, pracach manualnych i 

ogrodzie mozaikowym zapewniającym jednocześnie wyżywienie w rejonie, w którym ma 

być rozwijany program.  Biorąc pod uwagę moją całą edukację, ten przedmiot i ten 

nauczyciel byli zdecydowanie najlepsi i mieli znaczący wpływ na mój rozwój pod kątem 

postrzegania życia na co dzień i projektowania. 

8. Czy  są jakieś przedmioty/pracownie, które szczególnie polecasz? 

W tym semestrze wybrałam scenografię jako jeden z przedmiotów. Było to coś nowego i 

wartego spróbowania, na pewno zobaczyłam różne możliwości projektowania broszur i 

samych wystaw muzealnych, brakowało mi jednak czystej metodologii i opisu krok po 

kroku co jest najważniejsze przy tego typu projektach. 

9. Czy masz jakieś porady odnośnie do uczelni/zakwaterowania/transportu/innych 

tematów. 

Na uczelni jest sporo zajęć i pracy nad projektami. Raczej większość wolnego czasu 

poświęcałam na przygotowanie do projektów/ ewentualne tłumaczenia na język 

francuski.  Życie toczy się w obrębie uczelni i historycznego centrum. Akademik jest 

bardzo oszczędny pod względem wyposażenia, ale tak naprawdę są to małe niezależne 

mieszkanka bez 24godzinnej recepcji. Jest to plusem.  Miasteczko jest spokojne i bardzo 

ładne. Można wypożyczyć rower i przejechać się wzdłuż Loary. Młodzi ludzie spędzają 

dużo czasu na świeżym powietrzu nad brzegiem rzeki, sporo osób spaceruje, nawet w 

okresie zimowym. 
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1. Imię: XYZ 

2. Uczelnia, na której spędziłam/spędziłem swój pobyt w ramach programu Erasmus+: 

ÉSAD Orléans 

3. Kierunek studiów: Wzornictwo / Design Objet et Espace 

4. Semestr i rok akademicki w trakcie pobytu: semestr zimowy, rok akademicki 

2018/2019 

5. Opisz proszę kadrę i jej podejście do studentów, zasób wiedzy itp. 

W szkole są jedynie dwa kierunki: Design Objet et Espace (DOE) oraz Design Visuel et 

Graphique (DVG). Wśród prowadzących DOE znajdują się projektanci wzornictwa, 

architekci, architekci wnętrz. Jako że zajęcia są prowadzone w języku francuskim (z 

wyjątkiem Responsible Design), trudno mi ocenić zasób wiedzy kadry. Każdy prowadzi 

zajęcia ze swojej dziedziny, dzięki czemu projekty są równie różnorodne co metodyka. 

Jeśli jakieś zagadnienie (dot. na przykład techniki wykonania) wykracza poza ich wiedzę, 

odsyłają do odpowiedniego członka kadry. Prowadzący podchodzą do zajęć z 

profesjonalizmem, nie wywierając jednak presji na studentach, którzy i bez tego zawsze 

przychodzą przygotowani. Podejście do studentów zależy w dużej mierze od samych 

studentów i ich zaangażowania. Znajomość francuskiego na pewno okaże się pomocna, 

jako że niektórzy w ogóle nie mówią po angielsku (koleżanki z DVG miały więcej 

szczęścia), ale nie napotkałam większych problemów z komunikacją – w najgorszym 

wypadku zawsze znajdzie się ktoś do tłumaczenia. 

6. Opisz proszę sprzęt i infrastrukturę uczelni, liczbę studentów w  pracowniach, 

poziom nauczania. 

Studentom DOE są dedykowane cztery warsztaty: do pracy z drewnem, metalem, 

gliną/ceramiką oraz prototypowania. Dostępny sprzęt jest porównywalny z tym na 

naszej uczelni. Są dwie pracownie komputerowe, z których można swobodnie korzystać. 

Do dyspozycji studentów są dwie drukarki oraz „centrum drukowania” do 

wielkoformatowych druków. Są też pracownie fotograficznie i kilka innych 

przeznaczonych dla studentów DVG. Jako studentka drugiego roku DOE większość zajęć 

miałam w grupie 20-osobowej, ale od trzeciego roku, kiedy wybiera się więcej 

projektów, grupy są mniej liczne. Poziom nauczania jest porównywalny z tym na naszej 
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uczelni, chociaż na poszczególne aspekty kładzie się mniejszy lub większy nacisk niż u 

nas. 

7. Opisz proszę czy wyjazd na tę konkretną uczelnię był owocny pod względem 

artystycznym i naukowym. 

Kierunek studiów jest bardziej ogólny, stąd ma się do czynienia z dziedzinami 

projektowania wykraczającymi poza zakres kierunku, który studiuje się w Polsce. Jest to 

z pewnością ciekawe wyzwanie i okazja do poszerzenia swojej wiedzy. Niestety ze 

względu na moją raczej podstawową znajomość francuskiego miałam poczucie, że mniej 

zyskuję na zajęciach niż inni studenci. Stało się to też motywacją do nauki języka i bardzo 

poprawiłam swój poziom. Wyjazd uważam za owocny także pod względem artystycznym 

i z pewnością nabyte umiejętności wykorzystam w kolejnych realizowanych projektach. 

8. Czy  są jakieś przedmioty/pracownie, które szczególnie polecasz? 

Nie miałam ulubionego przedmiotu. Wszystkie projekty były atrakcyjne, a kilka 

pozostawiało dużą swobodę przy wyborze problemu projektowego. Tylko jeden 

przedmiot wybierałam (jedną opcję z trzech). 

9. Czy masz jakieś porady odnośnie do uczelni/zakwaterowania/transportu/innych 

tematów. 

W szkole funkcjonuje COOP, czyli sklepik prowadzony przez studentów, gdzie można 

kupić wszelkie przybory i materiały w niższej cenie, często potrzebne materiały można 

też dostać za darmo w warsztacie.  W przerwie międzysemestralnej odbywają się 

tygodniowe warsztaty prowadzone przez projektantów i artystów spoza szkoły. Są 

opcjonalne, wybiera się jeden warsztat spośród kilkunastu o różnorodnej tematyce.  W 

roku akademickim 2018/2019 na semestr zimowy przyjechało 11 Erasmusów, na 

semestr letni tylko 5. 

 

L’école supérieure d’art de Lorraine (ÉSAL) 

1. Imię: XYZ 

2. Uczelnia, na której spędziłam/spędziłem swój pobyt w ramach programu Erasmus+:  

ESAL Metz 
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3. Kierunek studiów: Malarstwo 

4. Semestr i rok akademicki w trakcie pobytu: zimowy, rok akademicki 2018/2019 

5. Opisz proszę kadrę i jej podejście do studentów, zasób wiedzy itp. 

System aklimatyzujący studentów właściwie nie istnieje, studenci wymiany musieli sami 

odnaleźć się w mieście i uczelni, oprowadzanie po salach odbyło się przy okazji 

oprowadzania studentów pierwszego roku, a więc odbyło się po francusku i bez 

tłumacza . Profesorowie dobrze wykształceni i większość z nich skora do pomocy, 

szczególnie w kwestiach samego wykonania projektu. Nie wszyscy jednak posługują się 

językiem angielskim, co jest problematyczne - jedyny profesor malarstwa rozumie 

jedynie niektóre słowa, sam jednak odpowiada po francusku. 

6. Opisz proszę sprzęt i infrastrukturę uczelni, liczbę studentów w pracowniach, 

poziom nauczania. 

Pracownie są przeludnione, sprzęt profesjonalny.  Szczególnie spodobała mi się 

pracownia stolarska, graficzna i komputerowa - był tam nieograniczony dostęp do 

komputerów z odpowiednimi programami projektowymi, oraz skanerem i drukarką 

(każdy student otrzymał kod do drukarki i możliwość wykonania kilkuset darmowych 

wydruków).  Poziom nauczania jest wysoki i zróżnicowany w formie, wiele zajęć 

warsztatowych, wycieczek krajoznawczych, oraz wyjść na wystawy w Paryżu, 

Luxemburgu i innych miastach w pobliżu Metz. 

7. Opisz proszę czy wyjazd na tę konkretną uczelnię był owocny pod względem 

artystycznym i naukowym. 

Był ciekawym doświadczeniem i na pewno zyskałam z niego wiele inspiracji- muszę 

jednak zaznaczyć, że uczelnia stawia na działania multimedialne, instalacje i 

performance, malarstwo i rysunek akademicki schodzą na drugi plan. nie jest to jednak z 

żadnym wypadku zarzut, acz spostrzeżenie. 

8. Czy są jakieś przedmioty/pracownie, które szczególnie polecasz? 

Post-it (codwutygodniowe instalacje na terenie uczelni i nie tylko na podany temat, 

zakończone spacerem po wszystkich dziełach i publicznej prezentacji pracy), Dessin 

designer (rysunek niestandardowy, praca z samym narzędziem i sposobem tworzenia 



 
 

22 
 

dzieła), Big Bang (wspólne tworzenie wystawy z instalacjami na podany temat, miesiąc 

czasu na jeden projekt). 

9. Czy masz jakieś porady odnośnie do uczelni/zakwaterowania/transportu/innych 

tematów. 

Nie polecam tej uczelni, jeśli student chce się skupić tylko na malarstwie. Dojazd do 

miasta z Polski najtaniej wychodzi busem Sindbad, choć trwa on ponad 20 godzin. W 

sprawie zakwaterowania polecam skontaktować się z Blandine Wolf, opiekunką 

Erasmusa , która pomogła mi znaleźć moje studio. 

 

École supérieure d'art & de design Marseille-Méditerranée 

1. Imię: XYZ 

2. Uczelnia, na której spędziłam/spędziłem swój pobyt w ramach programu Erasmus+: 

École supérieure d'art & de design Marseille-Méditerranée 

3. Kierunek studiów:  Malarstwo 

4. Semestr i rok akademicki w trakcie pobytu: semestr 3,  rok akademicki 2018/19 

5. Opisz proszę kadrę i jej podejście do studentów, zasób wiedzy itp. 

Kadra bardzo przyjazna, studentów traktowali jak młodych artystów, kształcili ich robiąc 

im korekty i rozmawiając poszerzając wiedzę na tematy artystyczne. Kadra 

wykształcona, zna się na artystach współczesnych, na technikach i sprzętach. 

6. Opisz proszę sprzęt i infrastrukturę uczelni, liczbę studentów w  pracowniach, 

poziom nauczania. 

Studenci mieli dostęp do różnorodnych sprzętów, według mnie zaopatrzenie szkoły jest 

bardzo bogate, od ciemni i warsztatu artystycznej grafiki, do nowoczesnych okularów do 

rzeczywistości 3D. Pracownie są zazwyczaj bardzo duże i pojemne, miałam dla siebie 

bardzo dużo miejsca. Co do poziomu nauczania, nie byłam do końca usatysfakcjonowana 

pod względem malarskim. Z kadrą trzeba było umawiać się na korekty, żeby 

porozmawiać. Może to też kwestia bycia Erasmusem, ale wydaje mi się że nie byli bardzo 

zainteresowani procesem pracy malarskiej studentów, wnioskując też po ich pracach. 
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7. Opisz proszę czy wyjazd na tę konkretną uczelnię był owocny pod względem 

artystycznym i naukowym. 

Był owocny, ponieważ poznałam nowe techniki artystyczne, nowe spojrzenie na sztukę, 

jakie ma znaczenie dla młodych Francuzów, jak widzą siebie w świecie sztuki. 

8. Czy  są jakieś przedmioty/pracownie, które szczególnie polecasz? 

Pracownia sitodruku, pracownia fotografii. 

9. Czy masz jakieś porady odnośnie do uczelni/zakwaterowania/transportu/innych 

tematów. 

Choć uczelnia nie znajduje się w centrum, ale myślę że lepiej  tam mieszkać. Decydując 

się na zamieszkanie obok szkoły ma się obok przepiękny park ale nie ma autobusów do 

centrum po północy ani żadnego większego sklepu. 
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BELGIA 

Karel de Grote-Hogeschool 

1. Imię: XYZ 

2. Uczelnia, na której spędziłam/spędziłem swój pobyt w ramach programu Erasmus+: 

Karel de Grote (Sint Lucas) Antwerpia 

3. Kierunek studiów: Wzornictwo (projektowanie biżuterii) 

4. Semestr i rok akademicki w trakcie pobytu: semestr 3, zimowy, rok akademicki 

2019/20 

5. Opisz proszę kadrę i jej podejście do studentów, zasób wiedzy itp. 

Kadra pomocna i dbająca o studentów indywidualnie, z dość swobodnym i koleżeńskim 

podejściem. Mimo wszystko wykładowcy dają dużo wolności w pracy w studio. 

6. Opisz proszę sprzęt i infrastrukturę uczelni, liczbę studentów w  pracowniach, 

poziom nauczania. 

Dużo mniejsza liczba studentów w pracowniach, ok 5-10 osób na roku. Uczelnia jest 

bardzo dobrze wyposażona, mieści się w nowym budynku z ogromną ilością przestrzeni 

dla atelier malarskich i graficznych. Trudno określić poziom nauczania, bo system jest 

zupełnie inny niż w Polsce, kładziony jest nacisk na pracę indywidualną co może wpływać 

na jakość szkolnictwa, a z drugiej strony daje więcej możliwości. 

7. Opisz proszę czy wyjazd na tę konkretną uczelnię był owocny pod względem 

artystycznym i naukowym. 

Tak, chociaż mam poczucie, że przez realizowanie innego programu będę mieć trudności 

z przystosowaniem się z powrotem do polskich realiów akademickich. W ciągu tego 

semestru zdobywałam więcej umiejętności miękkich i artystycznych, niż technicznych, 

które są dość ważne na moim kierunku. 

8. Czy  są jakieś przedmioty/pracownie, które szczególnie polecasz? 
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Malarstwo wydaje się być najlepiej rozwiniętym i ciekawie prowadzonym kierunkiem na 

uczelni. Studenci mają do dyspozycji całe piętro, z którego każdy wydziela sobie osobne 

atelier, w którym pracuje przez cały semestr. 

9. Czy masz jakieś porady odnośnie do uczelni/zakwaterowania/transportu/innych 

tematów. 

Zakwaterowanie było problematyczne. Najlepiej szukać go w kilka osób, ja jako student 

wynajmujący osobny pokój w dużym budynku żałowałam potem, znając koleżanki 

mieszkające na przykład w dwie osoby w całym mieszkaniu (mimo że jest to droższa 

opcja). W mieście dobrze rozwinięty jest transport rowerowy, jest to szybka i tania 

opcja. 
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HISZPANIA 

Universidad Complutense de Madrid 

1. Imię: XYZ 

2. Uczelnia, na której spędziłam/spędziłem swój pobyt w ramach programu Erasmus+: 

Universidad Complutense de Madrid 

3. Kierunek studiów:  Architektura Wnętrz 

4. Semestr i rok akademicki w trakcie pobytu: sem. III/rok akademicki 2018/2019 

5. Opisz proszę kadrę i jej podejście do studentów, zasób wiedzy itp. 

Kadra na mojej uczelni w Hiszpanii była świetna i bardzo dobrze przygotowana pod 

względem merytorycznym. Każdy z profesorów był zainteresowany wykładanym 

przedmiotem i nawet jeśli większość nie mówiła po angielsku, to starali się zawsze być 

pomocni. Pokazywali wszystko od A do Z (w odróżnieniu od polskiej kadry), niczego nie 

trzeba było się domyślać. Nie było głupich pytań, a na każde zawsze uzyskiwałam 

odpowiedź. 

6. Opisz proszę sprzęt i infrastrukturę uczelni, liczbę studentów w  pracowniach, 

poziom nauczania. 

Na wydziale Sztuk Pięknych (Facultad de Bellas Artes) posiadaliśmy własny warsztat 

(bardzo dobrze wyposażony), z którego można było korzystać właściwie codziennie i 

zawsze na miejscu dostępna była osoba, która pomagała (tzw. opiekun warsztatu). W 

warsztacie organizowane były również zajęcia praktyczne pod okiem profesorów. 

Wydział jest niestety dość stary i wymaga remontu, ale mimo to wyposażony jest w 

praktycznie wszystko, co może być potrzebne. Jeśli chodzi o poziom nauczania to ciężko 

mi go porównać, ponieważ na polskich uczelniach robimy za dużo niepotrzebnych rzeczy 

i wszystko dzieje się za szybko. Każde moje zajęcia trwały trzy godziny zegarowe i 

robiliśmy mnóstwo przydatnych rzeczy, ale po kolei. Na wszystko była odpowiednia ilość 

czasu. Nie trzeba było siedzieć po nocach w ogromnym stresie tak jak w Polsce. 

7. Opisz proszę czy wyjazd na tę konkretną uczelnię był owocny pod względem 

artystycznym i naukowym. 
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Wyjazd na UCM był bardzo owocny zarówno pod względem językowym (w Hiszpanii 

praktycznie nikt nie mówi po angielsku, należy być na to przygotowanym) jak i 

artystycznym oraz naukowym. Ze względu na to, że nie studiowałam tam Architektury 

Wnętrz (jak na ASP) tylko Wzornictwo mogłam się nauczyć wielu nowych rzeczy, które 

zahaczały o wzornictwo i również są niesamowicie interesujące i ważne w pracy 

architekta. 

8. Czy  są jakieś przedmioty/pracownie, które szczególnie polecasz? 

Szczególnie polecam przedmiot Materiales y procesos de fabricación (Materiały i procesy 

fabrykacji). Jest to co prawda przedmiot ze studiów I stopnia, natomiast przyjeżdżając na 

UCM ma się prawo do wymiany dwóch przedmiotów magisterskich na dwa licencjackie. 

Ja tak właśnie zrobiłam i był to jeden z lepszych wyborów na tej uczelni. Przedmiot jest 

prowadzony przez profesora pasjonata, który ewidentnie uwielbia to co robi. Uczyliśmy 

się o rodzajach materiałów, sposobach ich użycia oraz wykonywaliśmy sami wiele rzeczy 

(lampy z betonu, papier, wyginanie drewna). Co tydzień mieliśmy zarówno zajęcia 

teoretyczne jak i praktyczne w warsztacie.  Co parę zajęć na zaliczenie trzeba było 

przynosić kolejne projekty, a na koniec należało napisać dziennik z całego przedmiotu i 

opisać czego się nauczyliśmy. Na tych zajęciach nauczyłam się najwięcej i najlepiej je 

wspominam. Na profesora zawsze można było liczyć. 

9. Czy masz jakieś porady odnośnie do uczelni/zakwaterowania/transportu/innych 

tematów. 

Przede wszystkim HISZPAŃSKI! Naprawdę ciężko jest poradzić sobie (mimo, że Madryt to 

stolica) bez znajomości hiszpańskiego. Nawet w biurze dla studentów zagranicznych na 

moim wydziale nie mówiono za bardzo po angielsku. Po drugie należy zacząć szukać 

mieszkania bardzo szybko i najlepiej od prywatnych osób (strony na Facebooku itp.), 

ponieważ agencja zawsze życzy sobie jeszcze co najmniej pieniądze za jeden dodatkowy 

miesiąc. Studentów do Madrytu przyjeżdża ogromna ilość i mieszkania szybko się 

wynajmują. Po trzecie należy liczyć się z kosztami zamieszkania – są one dość wysokie. 

Jednakże koszty jedzenia na mieście czy też wyjść wieczorami do pubu są umiarkowane i 

można sobie na to pozwolić. Trzeba również zwrócić uwagę na lokalizację mieszkania, 

najlepiej by znajdowało się ono przy metrze, ponieważ to jest główny środek transportu 

w Madrycie. Ostatnia rzecz, na którą należy zwrócić uwagę przy wyborze mieszkania to 

ogrzewanie. Jest to bardzo ważne, ponieważ okna są nieszczelne, a w Madrycie w zimie 

temperatura dochodzi nawet do -5 stopni. 
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1. Imię: XYZ 

2. Uczelnia, na której spędziłam/spędziłem swój pobyt w ramach programu Erasmus+: 

Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Bellas Artes 

3. Kierunek studiów: Malarstwo 

4. Semestr i rok akademicki w trakcie pobytu: zimowy, 2019/2020 

5. Opisz proszę kadrę i jej podejście do studentów, zasób wiedzy itp. 

Większość nauczycieli niestety nie chce podejmować bardziej indywidualnego toku pracy 

ze studentami, zasłaniając się programem zajęć, rozczarowujące. Duża część 

prowadzących (również zajęcia praktyczne) to teoretycy. Z drugiej strony kadra jest 

szeroka, więc można znaleźć tych właściwych. 

6. Opisz proszę sprzęt i infrastrukturę uczelni, liczbę studentów w  pracowniach, 

poziom nauczania. 

Pracownie malarskie raczej niedofinansowane, ale jest dużo miejsca. Warsztat 

rzeźbiarski bardzo szeroko wyposażony i dostępny zawsze i dla każdego, z obsługą 

techniczną. Liczba studentów w pracowniach – w porządku. Poziom nauczania – ok, ale 

poziom studentów – niski. 

7. Opisz proszę czy wyjazd na tę konkretną uczelnię był owocny pod względem 

artystycznym i naukowym. 

Generalnie mówiąc poziom jest znacznie niższy niż u nas, zarówno jeśli chodzi o 

nauczanie jak i studentów. Mimo wszystko rozwinąłem się, w większości trafiłem do 

właściwych prowadzących, sądzę jednak że jest to również kwestia miasta – Madrytu, 

który jest interesującym, prowokującym miejscem.. 

8. Czy  są jakieś przedmioty/pracownie, które szczególnie polecasz? 

Zajęcia z prof. Santiago Morillą – świetny artysta i nauczyciel (w zależności od semestru 

zajęcia z malarstwa wielkoformatowego (sztuka w przestrzeni publicznej), rysunku, 

grafiki.  Duże możliwości daje warsztat rzeźbiarski. 
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9. Czy masz jakieś porady odnośnie do uczelni/zakwaterowania/transportu/innych 

tematów. 

Szukając zakwaterowania warto rozważyć pośredników, strony internetowe typu 

IDEALISTA, SPOTAHOME itp. Rzadko się zdarza, że prowadzący mówią po angielsku, nie 

ma co na to liczyć. 

Z zajęć artystycznych trzeba wybierać te z trzeciego roku z nazwami Estrategias artistica, 

Produccion artistica (bardziej swobodny program). 

 

Escuela de Arte de Sevilla 

1. Imię: XYZ 

2. Uczelnia, na której spędziłam/spędziłem swój pobyt w ramach programu Erasmus+: 

Escuela de Arte de Sevilla 

3. Kierunek studiów: Architektura Wnętrz 

4. Semestr i rok akademicki w trakcie pobytu: semestr letni, III rok; rok 2018/2019 

5. Opisz proszę kadrę i jej podejście do studentów, zasób wiedzy itp. 

Kadra okazała się bardzo wyrozumiała i pomocna w trudnych sytuacjach. Prawie zawsze 

mogłam liczyć na dodatkowe wyjaśnienie niezrozumiałych za pierwszym razem treści. 

Kadra akademicka była pomocna nie tylko w kwestiach nauki, ale także wprowadzenia w 

kwestie hiszpańskiej kultury i obyczajów. Prowadzący stawiali się w sali na czas i to samo 

obowiązywało studentów. Zajęcia zawsze kończyły się równo z dzwonkiem (ciekawostką 

jest, że na tej uczelni funkcjonował dzwonek oznajmiający początek oraz koniec zajęć). 

Zasób wiedzy prowadzących był wystarczający, aby w sposób klarowny wyjaśnić 

studentom wszystkie intrygujące kwestie związane z przedmiotem nauczania. 

6. Opisz proszę sprzęt i infrastrukturę uczelni, liczbę studentów w  pracowniach, 

poziom nauczania: 

Każda sala wyposażona była w komplet wentylatorów, co przy upałach w Sewilli bardzo 

dobrze się sprawdzało. Jeśli chodzi o krzesła, to czasem ich brakowało i bywały sytuacje, 

że studenci musieli korzystać z połamanych. Sprzętu komputerowego było natomiast 
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zbyt dużo. Nie był używany przez uczniów, ponieważ każdy przychodził ze swoim 

laptopem. Komputery zajmowały tylko miejsce na stołach, nigdy nie widziałam, żeby 

ktoś z nich korzystał. 

Liczba studentów w pracowniach wahała się mniej więcej od 10 do 30 uczniów. 

Każdy mógł liczyć na indywidualną korektę - proces był bardzo sprawny. Każdy znał datę 

i godzinę swojej rozmowy na temat projektu z profesorem. Poziom nauczania był według 

mnie był równie wysoki, jak na ASP w Gdańsku. Poświęcałam dużo czasu, aby 

zrealizować wszystkie postawione mi wymagania. Zdobyłam wiedzę, jakiej na naszej 

uczelni nigdy bym nie zdobyła. Jest to wynik tego, że wymagane były zupełnie inne 

programy komputerowe i system pracy, niż w Polsce. Poziomy nauczania na obu 

uczelniach są podobne, za to formy pracy zupełnie inne. Nie znam jednoznacznej 

odpowiedzi, która z nich jest lepsza. Doświadczenie studiów w ramach programu 

Erasmus pozwoliło mi dostrzec wady i zalety w moim dotychczasowym systemie pracy i 

dzięki temu mam teraz pełną swobodę w kreowaniu najlepszej możliwej dla mnie formy 

pracy z projektami. 

7. Opisz proszę czy wyjazd na tę konkretną uczelnię był owocny pod względem 

artystycznym i naukowym. 

Wyjazd był owocny pod wieloma względami. Udział w programie Erasmus to 

niesamowita przygoda, która odmienia charaktery i podejście do świata. Uczestniczenie 

w zajęciach pozwoliło mi rozwinąć się artystycznie i naukowo. Nauczyłam się korzystać z 

programów do obliczania budżetu budowy, obciążeń i wytrzymałości naszych struktur 

architektonicznych, obliczania ilości oświetlenia oraz wielu innych umiejętności, których 

na naszej uczelni się nie naucza. ASP w Gdańsku jest zdecydowanie bardziej artystyczne. 

Tam natomiast zdobyłam umiejętności techniczne, które na pewno przydadzą mi się w 

późniejszym życiu zawodowym. 

8. Czy  są jakieś przedmioty/pracownie, które szczególnie polecasz? 

„Mediciones y presupuestos”, “Ceramica talleres” 

9. Czy masz jakieś porady odnośnie do uczelni/zakwaterowania/transportu/innych 

tematów. 

Uczelnia: 
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Bardzo ważna jest punktualność, zajęcia trwają po dwie godziny i odbywają się od 8.30 

do 14.30 lub od 15.30 do 21.30 (zależy od kierunku studiów), funkcjonuje dzwonek… 

Zakwaterowanie: 

Jeśli chodzi o współlokatorów, myślę, że nie da się źle trafić. Wszyscy są wiecznie 

uśmiechnięci, pogodni i pomocni – jeżeli są Hiszpanami. Warto zwrócić uwagę, czy w 

mieszkaniu jest ogrzewanie (na zimowe noce) i wentylacja (na całą resztę czasu). 

Transport: 

Serdecznie polecam rowery miejskie Sevici. Karnet na cały rok kosztuje tylko 30 euro. 

Jest bardzo dużo stacji – co kilkaset metrów. Funkcjonuje również aplikacja na telefon 

pokazująca w ile jest rowerów oraz wolnych miejsc na każdej ze stacji. Sevilla jest bardzo 

bogata w drogi rowerowe, więc przemieszczanie się jest bardzo łatwe. Funkcjonuje 

również metro, tramwaje oraz autobusy. 

Inne tematy: 

Zdecydowanie ERASMUS CLUB SEVILLA. Jest to grupa organizująca wiele wydarzeń dla 

zagranicznych studentów. W zasadzie codziennie dostępne było jakieś wydarzenie – nie 

tylko na terenie Sevilli. Razem z Erasmus Club Sevilla zwiedziłam Afrykę, Portugalię oraz 

okolice Sevilli uczestniczyłam w wielu imprezach oraz spotkaniach integracyjnych. 

Miałam okazję poznać osoby z całego świata w jednym mieście! 

Serdecznie polecam studia w Sewilli. Myślę, że był to najlepszy wybór jakiego mogłam 

dokonać. 

 

Universidad Politecnica de Valencia 

1. Imię: XYZ 

2. Uczelnia, na której spędziłam/spędziłem swój pobyt w ramach programu Erasmus+: 

Universitat Politècnica de València 

3. Kierunek studiów: Studia doktoranckie / Grafika 

4. Semestr i rok akademicki w trakcie pobytu: semestr letni, rok akademicki 2019/2020 
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5. Opisz proszę kadrę i jej podejście do studentów, zasób wiedzy itp. 

Podejście jest bardzo profesjonalne, kadra na zajęciach dokładnie tłumaczy procesy 

graficzne. Praca jest w wielu różnych technikach i intensywna (pracownia wklęsłodruku), 

wymaga zaangażowania. 

6. Opisz proszę sprzęt i infrastrukturę uczelni, liczbę studentów w  pracowniach, 

poziom nauczania  

Pracownia graficzna (wklęsłodruk): sprzętu jest dużo – pracownia wklęsłodruku jest 

wyposażona w dużą ilość pras. Pracownie graficzne są duże i mają duże okna. Można 

przechowywać materiały w szafie w pracowni, żeby ich nie nosić (każdy zostawia swoje 

prace w swojej teczce w szafie, można zostawić też materiały do druku, do czyszczenia, 

nakładania farby etc.).  Studentów w pracowni też jest dużo.  Poziom nauczania jest 

bardzo dobry. Campus jest duży. Na horyzoncie widać góry. 

7. Opisz proszę czy wyjazd na te konkretną uczelnię był owocny pod względem 

artystycznym i naukowym. 

Tak. Uczelnia jest bardzo motywująca. Są dobre warunki do pracy artystycznej i rozwoju 

naukowego. Walencja ma też muzeum sztuki z bardzo dobrą kolekcją (Museo de Bellas 

Artes de Valencia). 

8. Czy  są jakieś przedmioty/pracownie, które szczególnie polecasz? 

Moje opisy dotyczą pracowni wklęsłodruku. Ale myślę, że oferta uczelni jest ciekawa i 

warto przejrzeć samemu przedmioty tak, żeby wybrać to, co będzie ciekawe dla 

wyjeżdżającego.  

9. Czy masz jakieś porady odnośnie do uczelni/zakwaterowania/transportu/innych 

tematów. 

Podobno dzielnica Cabanyal nie jest bezpieczna – mieszkańcy Walencji odradzają 

mieszkanie tam. Warto to wiedzieć przed wyjazdem, żeby móc wziąć to pod uwagę w 

czasie szukania mieszkania.  Uczelnia ma bardzo duży campus i każdy wydział ma swoją 

stołówkę / kawiarnię. 
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PORTUGALIA 

Universidade do Porto 

1. Imię: XYZ 

2. Uczelnia, na której spędziłam/spędziłem swój pobyt w ramach programu Erasmus+: 

Universidade do Porto 

3. Kierunek studiów: Rzeźba 

4. Semestr i rok akademicki w trakcie pobytu: Semestr zimowy, 2019/2020 

5. Opisz proszę kadrę i jej podejście do studentów, zasób wiedzy itp. 

Asystenci od przedmiotów rzeźbiarskich mają bardzo dużą wiedzę na temat technologii 

przez nas używanych. Wiele się nauczyłam na Projektowaniu Trójwymiarowym i 

Sculpture 2. Większość profesorów z którymi miałam zajęcia mówiła po angielsku i nie 

robiła kłopotów jeśli nie rozumiałam czegoś po portugalsku. Zajęcia z Drawing 2 

prowadzone były w większości po angielsku, mimo, że często byłam jedyną osobą nie 

znająca portugalskiego. Nauczyciel był bardzo pomocny. Sculpture 2 jest prowadzone 

tylko po portugalsku, ale w razie pytań mogłam porozmawiać z nauczycielem po 

angielsku. Pomoc innych studentów była bezcenna. Na ceramice Pani Profesor niewiele 

nas nauczyła. Więcej dowiedziałam się od asystenta, który dołączył do nas na ostatni 

miesiąc zajęć, niż od Pani profesor przez cały semestr. Pani Profesor Susana Piteira jest 

bardzo sympatyczna i pomocną osobą, ale nie udało jej się przekazać nam wiele wiedzy. 

Również portugalscy studenci na to narzekali. 

6. Opisz proszę sprzęt i infrastrukturę uczelni, liczbę studentów w  pracowniach, 

poziom nauczania. 

Uczelni brakuje pieniędzy. W czasie mojego pobytu zaprzyjaźniłam się z portugalska 

studentką działająca w samorządzie i dowiedziałam się, że w czasie mojego pobytu to 

studenci musieli naprawiać dziurę w suficie jednej z pracowni. Pod koniec Erasmusa 

powiedziano mi, że budynek w którym pracowaliśmy z kamieniem grozi zawaleniem i 

zostanie zburzony. Zajęcia były tam przepełnione i co chwilę ktoś na kogoś wpadał. Na 

prawie wszystkich zajęciach jest bardzo dużo osób - uczelnia przyjmuje dużo ilość 

studentów, z którą sobie nie radzi. Z tego powodu na zajęciach rysunku podstawowym 
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formatem jaki mieliśmy było a2. Raz użyliśmy a1 na ostatnim rysunku z modelem.  Jeśli 

chodzi o poziom nauczania - uważam, że zajęcia Drawing 2 dużo mnie nauczyły i 

naprawdę cieszę się, że je wybrałam. To samo tyczy się Form Trójwymiarowych. Na 

Sculpture 2 i Technikach trójwymiarowych pracowałam w nowych 

materiałach/programach. Jeśli chodzi o Ceramikę i Praktyki Modelarskie to niestety się 

zawiodłam. Zajęcia na Praktykach Modelarskich były bardzo poniżej poziomu naszej 

uczelni - oraz nie były skierowane do studentów rzeźby. Większość studentów to byli 

uczniowie innych kierunków. Niestety, były to też jedyne zajęcia, na których mogłam 

używać gliny. 

7. Opisz proszę czy wyjazd na tę konkretną uczelnię był owocny pod względem 

artystycznym i naukowym. 

Uważam, że wyjazd dał mi wiele nowych doświadczeń i uwrażliwił mnie.  Zdecydowanie 

największy wpływ na to miały zajęcia z rysunku. 

8. Czy  są jakieś przedmioty/pracownie, które szczególnie polecasz? 

Zdecydowanie polecam rysunek z profesorem Paulo Luìs Almeidą. Początkowo program 

mi się nie podobał, ponieważ bardzo wychodził po za moją sferę komfortu. Zajęcia 

Drawing 2 mają na celu otworzenie się na nowe możliwości i szukania nowych 

rozwiązań. Profesor na każdych zajęciach daje korekty.  Jedynym minusem jest to, że 

rysujemy na maksymalnym formacie A2. Rysunki większe są wykonywane na podłodze, 

ponieważ nie ma na to miejsca. 

9. Czy masz jakieś porady odnośnie do uczelni/zakwaterowania/transportu/innych 

tematów. 

Porto nie jest duże, więc naprawdę nie trzeba szukać mieszkania w samym centrum. 

Polecam kontakt z ESN Buddy, w moim wypadku mój buddy odebrał mnie z lotniska i 

sprawdzał czy mieszkania faktycznie istnieją.  Absolutnie nie należy wysyłać żadnych 

przelewów przed zobaczeniem mieszkania. Pieniądze za mieszkanie, w tym kaucję, 

należy płacić na miejscu lub przez sprawdzone strony takie jak uniplaces. W Porto jest 

plaga oszustów.  Jadąc na semestr zimowy trzeba sprawdzić czy w domu jest 

ogrzewanie. Portugalczykom zimą nie przeszkadza  10 stopni w pomieszczeniu. Bilet 

miesięczny na metro/autobusy najszybciej można wyrobić pokazując list akceptacyjny na 

stacji Senora da Hora (lub innej pomniejszej). Na głównej stacji Trindade są ogromne 
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kolejki i wymagają dodatkowych, niepotrzebnych dokumentów, żeby się pozbyć 

obcokrajowców. 

 

Universidade de Lisboa 

1. Imię: XYZ 

2. Uczelnia, na której spędziłam/spędziłem swój pobyt w ramach programu Erasmus+: 

Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas Artes  

3. Kierunek studiów: Grafika 

4. Semestr i rok akademicki w trakcie pobytu: semestr zimowy, I rok magisterki, rok 

akademicki 2019/2020 

5. Opisz proszę kadrę i jej podejście do studentów, zasób wiedzy itp. 

Studenci biorący udział w programie Erasmus nie są traktowani w inny sposób niż 

studenci studiujący na uczelni w Lizbonie. Niestety zajęcia prowadzone są w dużej 

mierze w języku portugalskim. Zasób wiedzy poszczególnych nauczycieli jest bardziej 

zawężony w porównaniu do kadry na polskiej uczelni. 

6. Opisz proszę sprzęt i infrastrukturę uczelni, liczbę studentów w  pracowniach, 

poziom nauczania. 

Uczelnia  nie dysponuje nowoczesnym sprzętem w pracowni, przynajmniej na wydziale 

grafiki. Pracownie częściowo są przepełnione przez co kontakt z wykładowcami jest 

utrudniony. Poziom nauczania oceniam na niższy niż w Polsce. 

7. Opisz proszę czy wyjazd na tę konkretną uczelnię był owocny pod względem 

artystycznym i naukowym. 

Wyjazd był owocny, ponieważ po względem naukowym oraz artystycznym pozwolił mi 

na rozwój w interesujących mnie dziedzinach, takich jak projektowanie książki czy 

ilustracja. Mimo  niższego poziomu wśród studentów uczelnia umożliwia pracę na 

narzuconym przez samego siebie poziomie. Uczelnia daje też ogromną swobodę pracy 

nad wybranym przeze mnie samą projektem. Pozwoliło mi to na skupieniu się na 

rzeczach interesujących i ważnych dla mnie. 
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8. Czy  są jakieś przedmioty/pracownie, które szczególnie polecasz? 

Editing Design – przedmiot który starano się prowadzić w języku angielskim.  Efektem 

końcowym semestru było wydanie własnego magazynu oraz wydrukowanie 

zaprojektowanej przez siebie książki. Przedmiot wymaga wiele pracy ale też przynosi 

proporcjonalne efekty. 

9. Czy masz jakieś porady odnośnie do uczelni/zakwaterowania/transportu/innych 

tematów. 

Mieszkania w Portugalii nie posiadają ogrzewania dlatego warto wziąć to pod uwagę 

zabierając odpowiednią ilość ciepłych ubrań i zaopatrzyć się w grzejnik. Mieszkania są 

też bardzo wilgotne, warto zapytać czy posiadają pochłaniacz wilgoci. Wynajmując 

mieszkanie, warto dopytać czy znajduje się  w nim pralka oraz czy okno nie wychodzi do 

wnętrza budynku i czy w ogóle jest w pokoju. 

 

Escola Superior de Artes e Design (ESAD) 

1. Imię: XYZ 

2. Uczelnia, na której spędziłam/spędziłem swój pobyt w ramach programu Erasmus+: 

Escola Superior de Artes e Design Matosinhos (ESAD) 

3. Kierunek studiów: Wzornictwo 

4. Semestr i rok akademicki w trakcie pobytu: sem III, II rok, rok akademicki 2018/2019 

5. Opisz proszę kadrę i jej podejście do studentów, zasób wiedzy itp. 

Kadra jest bardzo ok. Prawie wszyscy są pomocni i mówią po angielsku w stopniu 

dobrym lub bardzo dobrym. Sama uczelnia jest nastawiona bardzo na zagranicznych 

studentów. Spora część wykładowców pochodzi z innych krajów (np. Belgia, Włochy, 

Anglia). Poziom nauczania jest dobry, jednak wymagania są znacząco zaniżane ze 

względu na niski poziom portugalskich studentów, którzy rzadko oddają prace na czas 

(uczelnia jest prywatna). Koordynator Antonino – bardzo pomocny. W pierwszym 

tygodniu mobilizacji miałem problem z firmą kurierską (nie dostarczają przesyłek z 
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polskimi numerami telefonu), Antonino zorganizował pomoc z uczelnianym 

samochodem do odbioru dużej paczki z magazynu firmy kurierskiej 15km za Porto. 

6. Opisz proszę sprzęt i infrastrukturę uczelni, liczbę studentów w  pracowniach, 

poziom nauczania 

Infrastruktura bardzo przybliżona do naszej uczelni.  Uczelnia jest zintegrowana z Google 

Classroom, co znacznie ułatwia organizację studiowania i kontakt z wykładowcami i 

innymi studentami.  Warsztat jest dużo większy od naszego, ma trochę mniej 

nowoczesne sprzęty, ale te które są, są wystarczające do wykonania wszystkich 

projektów. Nie trzeba ze sobą zabierać swojego sprzętu z Polski. Największą zaletą 

warsztatu jest zapas materiałów, który można używać na potrzeby projektów, co 

pozwala oszczędzić dużo pieniędzy.  Na uczelni jest genialna stołówka. Codziennie do 

wyboru są 3 typy dań – mięsne/ wegetariańskie/ ryba. Biorąc pod uwagę ilość jedzenia, 

jak i ceny jedzenia w mieście, ceny są atrakcyjne – 3,5 euro za główne danie, 4,5 euro za 

cały zestaw (dodatkowo zupa, deser itp.). 

Klasy są duże, na jedną pracownię przypada ok. 15 studentów. Jedynym minusem jest 

brak ogrzewania, co skutkuje tym, że w deszczowe dni jest zimno i siedzi się w kurtkach. 

7. Opisz proszę czy wyjazd na tę konkretną uczelnię był owocny pod względem 

artystycznym i naukowym. 

Był owocny ze względu na naukę programu Solidworks. Na zajęciach z projektowania 

teoria i rodzaj zadań wyprzedzają naszą uczelnię o jeden semestr. Zajęcia z Drawing and 

Creative Expressions poszerzają umiejętności wykorzystania środków artystycznych 

(monotype, linoryt, zajęcia sensoryczne, rzeźba itp.) Pozostałe zajęcia są jednak na 

niższym poziomie niż na naszej uczelni i nie wymagają tak znaczących nakładów 

czasowych jak u nas. 

8. Czy są jakieś przedmioty/pracownie, które szczególnie polecasz? 

Dla wzornictwa na III i IV semestrze prowadzone są zajęcia z komputerowego 

wspomagania projektowania (III sem. – Solidworks, IV sem. – Rhino). Są nauczane przez 

jednego z najlepszych wykładowców z jakimi miałem zajęcia, w znaczącej ilości godzin 

2x2h tygodniowo. Warto wyjechać zwłaszcza na III semestr, ponieważ  Solidworks nie 

jest u nas nauczany, a znacznie przewyższa programy, które są nauczane na naszej 

uczelni. 
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9. Czy masz jakieś porady odnośnie do uczelni/zakwaterowania/transportu/innych 

tematów. 

Zakwaterowanie: najlepiej szukać mieszkania przez portal Uniplaces. Jest dość drogi, ale 

mieszkania są dobrze zweryfikowane przez obsługę. Kilkoro znajomych z innych krajów 

zostało oszukanych przy zamawianiu mieszkania przez ogłoszenia na Facebooku. 

Najlepiej szybko zabrać się za szukanie mieszkania, bo Porto jest małe i fajne miejsca 

zostają szybko zajęte. Raczej nie warto szukać zakwaterowania w Matosinhos – jest to 

raczej mieszkalna część Porto, za to z długimi plażami. Do uczelni łatwo dojechać 

metrem ~15-20min z centrum Porto – Trindade. Właściwie wszystkie atrakcje są w 

centrum Porto, więc lepiej szukać mieszkania blisko centrum Porto i stacji metra. 

Centrum jest tak skondensowane, że wszędzie chodzi się pieszo. Przy wyborze 

mieszkania trzeba zwrócić uwagę na ogrzewanie. Większość domów nie ma go w ogóle. 

W zimie temperatura wynosi ok 12 stopni, ale wilgotność powietrza sprawia, że nigdzie 

tak nie zmarzłem tak jak w Porto (potwierdza to większość zagranicznych 

wykładowców). W niektórych mieszkaniach są grzejniki elektryczne, więc trzeba 

sprawdzić, jakie opłaty są zawarte w czynszu. 

Transport: Metro. Jest drogie, ale studenci poniżej 25 lat mają zniżkę. Porto ma 

absurdalnie skomplikowany system strefowy biletów, lepiej szybko go poznać, bo kara 

za jazdę ze złym biletem to ok. 100 euro. Dodatkowo bilet miesięczny ważny jest 

konkretnie od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, więc kupowanie go w połowie 

miesiąca jest nieopłacalne. Jadąc na uczelnię od strony Porto, lepiej wysiadać na 

przystanku Senhora da Hora. Stamtąd na uczelnię jest jeszcze do przejścia ok. 800m, ale 

czasowo wychodzi na to samo co jazda na przystanek pod samą uczelnią, bo metro 

jedzie na około. Dodatkowo Senhora da Hora jest ostatnim przystankiem drugiej strefy i 

bilet jest sporo tańszy. 

Miasto: Porto pod względem architektury jest wspaniałe. Miasto jest niewielkie, 

wszędzie można dostać się pieszo, a atrakcji jest bardzo, bardzo dużo. Uroki miasta 

zdecydowanie uzupełniają ofertę uczelni. Porto jest też dogodne do zwiedzania innych 

miast w Portugalii i Hiszpanii. 
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1. Imię: XYZ 

2. Uczelnia, na której spędziłam/spędziłem swój pobyt w ramach programu Erasmus+: 

Escola Superior de Artes e Design Porto 

3. Kierunek studiów: Wzornictwo (Product design) 

4. Semestr i rok akademicki w trakcie pobytu: 3 semestr, 2 rok studiów, rok akademicki 

2019/2020 

5. Opisz proszę kadrę i jej podejście do studentów, zasób wiedzy itp. 

Największą zaletą  kadry jest to, że wszyscy prowadzący świetnie rozmawiali w języku 

angielskim, przez co nie miałam problemów ze zrozumieniem zadań i konsultacji podczas 

robienia projektów. Tylko na zajęciach teoretycznych z historii designu i metodologii 

projektowania musiałam osobiście rozmawiać z prowadzącą i dostawać pliki do 

samodzielnej nauki w angielskim, co czasami było językowym wyzwaniem, dlatego 

poleciła bym wybierać przedmioty praktyczne. Dużą różnicą w podejściu do studentów 

jest to, że kontrola prowadzących i wymagania są mniejsze, co wpływa na proces 

nauczania, który mi się wydał o wiele luźniejszy, a przez to mniej efektywny w 

porównaniu do naszej ASP. Również duży wpływ ma na to mniejsza ilość zadań 

domowych. Ale mimo tego bardzo dużo wyciągnęłam z zajęć „digital lab”, na których 

uczyliśmy się programu Solid Works, który wydaje mi się być bardzo przydatnym do 

tworzenia projektów. 

6. Opisz proszę sprzęt i infrastrukturę uczelni, liczbę studentów w pracowniach, 

poziom nauczania. 

Infrastruktura i sprzęt mają swoje zalety i wady. Na przykład warsztat jest mniejszy, 

posiada sprzęt do obróbki drewna i metalu, ale jako studenci I I roku nie mieliśmy 

dostępu do frezarki i drukarki 3D. Do tego godziny otwarcia warsztatu były bardzo 

ograniczone – od rana do 18:00, czyli podczas głównych zajęć, kiedy większość 

studentów nie miała możliwości tam przebywać i robić swoje projekty. Fajne jednak było 

to, że podczas zajęć z przedmiotu „models and prototypes” 3 razy wybraliśmy się do 

innego warsztatu poza uczelnią, gdzie uczyliśmy się robić odlewy w silikonie. Do zalet 

infrastruktury mogę zaliczyć to, że na terenie uczelni znajduje się drukarnia, sklep 

artystyczny, w którym można znaleźć większość potrzebnych do zajęć materiałów, 

stołówka, gdzie od rana i do końca roboczego dnia można bardzo tanio kupić pyszną 
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kawę i przekąski, albo za 4.5 euro - duży i dobry obiad. Na drugim roku kierunku Product 

Design są dwie grupy studentów po około 15-20 osób. Jak już napisałam wcześniej – 

poziom nauczania i wymagań od studentów jest niższy. 

7. Opisz proszę czy wyjazd na tę konkretną uczelnię był owocny pod względem 

artystycznym i naukowym. 

Tak, był owocny, ale w o wiele mniejszym stopniu niż moje poprzednie semestry na ASP. 

Największy postęp zrobiłam w modelowaniu 3D, wiedzy o historii designu, przebiegu 

procesu projektowego i technik rysunkowych. 

8. Czy są jakieś przedmioty/pracownie, które szczególnie polecasz? 

Digital Lab – zajęcia z 3D w Solid Works, Drawing – zajęcia z rysunku, Project I – główny 

przedmiot z projektowania, gdzie skupialiśmy się bardzo na konceptach projektów, ale 

ich nie wykonywaliśmy. 

9. Czy masz jakieś porady odnośnie do uczelni/zakwaterowania/transportu/innych 

tematów. 

Najniższa temperatura w Porto zimą wynosi około 12 stopni, czyli o wiele cieplej niż w 

Polsce. Ale przez wysoki poziom wilgotności i braku ogrzewania centralnego w 

większości domów i w blokach mieszkalnych w pomieszczeniach nie było ciepło ani 

sucho. Polecam postarać się znaleźć miejsce do zakwaterowania z ogrzewaniem, albo 

zabrać ze sobą sporo ciepłych rzeczy do przebywania w domu i spania. Może się pojawić 

też problem suszeniem rzeczy po praniu. W takim przypadku mogę polecić znaleźć 

publiczną pralnię, gdzie za niewysoką opłatę można wszystkie rzeczy szybko i w 100% 

wysuszyć, co przez pogodę czasami się nie da zrobić w domu. Bardzo opłaca się kupować 

miesięczną kartę miejską na wszystkie rodzaje transportu, która kosztuje 30 euro. Obok 

uczelni znajduje się przystanek, z którego bardzo łatwo da się dostać w ciągu 20 minut 

do centrum miasta i w 10-15 minut do oceanu. Portugalia jest bardzo pięknym i 

różnorodnym krajem, więc bardzo polecam zaplanować wycieczki w weekendy do takich 

miejsc jak Nazaré, Aveiro, Lizbona, dolina rzeki Douro i innych ciekawych kierunków. 

Również dla tych, którzy lubią ocean – dużą zaletą są dobre warunki Porto do 

surfowania, co jest naprawdę niesamowicie przyjemną aktywnością. 
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Escola Superior Artística do Porto (ESAP) 

1. Imię: XYZ 

2. Uczelnia, na której spędziłam/spędziłem swój pobyt w ramach programu Erasmus+: 

Escola Superior Artística do Porto (ESAP) 

3. Kierunek studiów: Malarstwo (Fine Arts and Intermedia) 

4. Semestr i rok akademicki w trakcie pobytu: rok IV semestr letni (rok akademicki 

2018/2019) 

5. Opisz proszę kadrę i jej podejście do studentów, zasób wiedzy itp. 

Współpracowałam z czworgiem profesorów. Troje z nich bardzo pozytywnie zaskoczyło 

mnie swoim podejściem, wiedzą i umiejętnościami. Mieli oni bardzo indywidualny i 

zaangażowany stosunek do studentów. Skupiali się na każdym studencie i budowali z 

nim specyficzną relację – odpowiednią dla jego projektu, sposobu pracy, wrażliwości. 

6. Opisz proszę sprzęt i infrastrukturę uczelni, liczbę studentów w  pracowniach, 

poziom nauczania. 

Uczelnia wyposażona jest w komputery ze specjalistycznym oprogramowaniem 

dostępne dla studentów na podstawie wygenerowanych danych logowania. (Adobe, i 

inne w tym programy do dźwięku, filmu itp.) Na terenie budynku można przebywać do 

północy, w tym czasie możliwe jest korzystanie ze sprzętu.  Możliwe jest wypożyczenie 

projektora, aparatu, kamer, w zależności od potrzeb projektu. Pracownia grafiki 

warsztatowej i sitodruku wyposażona jest w niezbędne sprzęty, preparaty i tusze – 

student ma pozwolenie na nieograniczone korzystanie z nich. Na uczelni znajduje się 

drukarka 3D, laser, plotery – dostęp w zależności od wybranego kursu. 

7. Opisz proszę czy wyjazd na te konkretną uczelnię był owocny pod względem 

artystycznym i naukowym. 

Na uczelnię jechałam bez konkretnych oczekiwań, wręcz pełna obaw – mała szkoła 

prywatna. Zaskoczyło mnie indywidualne podejście do studenta, bardzo profesjonalna 

kadra i miła atmosfera. Wydaje mi się, że podczas tych kilku miesięcy rozwinęłam się 

artystycznie. Na uczelni obowiązywały inne metody związane z przygotowaniem 

projektu. Okazały się dla mnie pomocne i ciekawe. 
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8. Czy  są jakieś przedmioty/pracownie, które szczególnie polecasz? 

Wszystko zależy od zainteresowań. Z pracowni praktycznych polecam printing process – 

ze względu na prowadzącą i ciekawy sposób prowadzenia zajęć. Z pracowni 

multimedialnych – animation for multimedia – świetny sposób na poznanie podstaw 

dotyczących animacji. 

9. Czy masz jakieś porady odnośnie do uczelni/zakwaterowania/transportu/innych 

tematów. 

Zakwaterowanie w Porto może być problemem… Polecam uzbrojenie się w cierpliwość 

 

 

Universidade da Madeira 

1. Imię:  XYZ 

2. Uczelnia, na której spędziłam/spędziłem swój pobyt w ramach programu Erasmus+: 

Universidade da Madeira 

3. Kierunek studiów:  Grafika 

4. Semestr i rok akademicki w trakcie pobytu: I semestr, rok akademicki 2019/2020 

5. Opisz proszę kadrę i jej podejście do studentów, zasób wiedzy itp. 

Kadra na uniwersytecie jest bardzo miła, większość profesorów mówi po angielsku. 

Przywiązują do studentów dużo uwagi, poświęcają im czas, są weseli, uśmiechnięci i 

raczej bezstresowi. Po pewnym czasie  zaczęło mi brakować konstruktywnej krytyki i 

korekt, z których mogłabym coś wynieść. Studenci pracują we własnym tempie, 

nauczyciele głównie chwalą i zachęcają do dalszej pracy, co też rozwija, ale tych, którzy 

potrafią sami motywować się do pracy. 

6. Opisz proszę sprzęt i infrastrukturę uczelni, liczbę studentów w  pracowniach, 

poziom nauczania 

Uczelnia jest całkiem dobrze wyposażona. W bibliotece są komputery do ogólnego 

użytku, jest „wypożyczalnia” sprzętów multimedialnych, kamer, aparatów, statywów. W 
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pracowni malarskiej są sztalugi, na ceramice jest piec. Na zajęciach było od 6 do 20 osób. 

Poziom nauczania był różny, z zajęć dotyczących projektowania stron internetowych 

dużo wyniosłam, profesor wszystko tłumaczył, dostosowując tempo do grupy, miał 

sporą wiedzę i potrafił ją dobrze przekazać. Z kolei z pracowni ilustracji nie wyniosłam 

nic- cały semestr działałam we własnym zakresie, a na koniec po prostu 

zaprezentowałam swoje prace. Na zajęciach często pojawiały się przygotowywane przez 

profesorów prezentacje (często tłumaczone na język angielski). 

7. Opisz proszę czy wyjazd na tę konkretną uczelnię był owocny pod względem 

artystycznym i naukowym. 

Wyjazd mimo wszystko był owocny, ale dlatego, że dużo pracowałam sama, w 

mieszkaniu, dla siebie, nie na zajęcia. Otaczająca mnie piękna, dzika natura była bardzo 

inspirująca i motywująca. Niestety na uczelni nie było pracowni grafiki, więc nie 

szlifowałam warsztatu pod tym względem. Gromadziłam inspiracje, pomysły i siły. 

Miałam też okazję ulepienia czegoś z gliny, co byłoby niemożliwe na naszej uczelni, 

nakręciłam film- była to okazja do artystycznego wyżycia się w sposób inny niż w 

Gdańsku i spróbowania czegoś innego, z czego bardzo się cieszę. 

8. Czy  są jakieś przedmioty/pracownie, które szczególnie polecasz? 

Polecam wszystkie, w jakich się znalazłam, czyli Rysunek, Sztuki Wizualne, Media 

Interaktywne i Ceramika,  nie miałam żadnych problemów przez cały semestr. Prof. 

Duarte od rysunku jest bardzo sympatyczny i niczego nie narzuca- dzięki temu można 

bardziej poznać swój styl i to, co i jak chce się tworzyć. Prof. Pau Galbis od sztuk 

wizualnych przygotowywał ciekawe prezentacje, dzięki niemu poznałam wiele ciekawych 

filmów, które obejrzałam albo muszę obejrzeć w przyszłości . Na jego zajęciach 

pozwolono mi stworzyć film w parze z koleżanką, co było świetnym pretekstem do 

zwiedzenia Madery i jeżdżenia w ulubione miejsca, by tam nagrywać, a także 

pobawienia się w szycie kostiumów i zabawę w reżyserkę. Przy wystawianiu ocen trochę 

się zdziwiłam, bo profesorowie potrzebują na to aż 3 tygodni, nie 30 minut jak u nas. 

Oczywiście były momenty gorsze i lepsze, ale bardzo dobrze wspominam wszystkie 

pracownie, w których byłam. 

9. Czy masz jakieś porady odnośnie do uczelni/zakwaterowania/transportu/innych 

tematów. 
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Uczelnia ma dwie lokalizacje- jedna, już nieaktualna – Collegio Jesuitas- w centrum 

miasta, a druga, właściwa – Campus-  trochę wyżej i dalej, warto mieć to na uwadze przy 

szukaniu mieszkania i sprawdzaniu dojazdu.  Uniwersytet zapewnia akademik, ale raczej 

nie jest on dla spokojnych osób, które potrzebują czasami ciszy i prywatności i mają 

słabe nerwy.  Transport i poruszanie się po Funchal jest bardzo proste, w większość 

miejsc można dostać się pieszo. Problem pojawia się, gdy chce się jechać gdzieś za 

miasto, zwłaszcza - wtedy warto pomyśleć o zabraniu ze sobą prawa jazdy i wynajęciu 

samochodu, o czym ja nie pomyślałam lub nastawić się na łapanie stopa, bo poza 

Funchal wyspa jest słabo skomunikowana. Polecam Maderę! 
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RUMUNIA 
 

Unarte: Universitatea Națională de Arte București 

1. Imię: XYZ 

2. Uczelnia, na której spędziłam/spędziłem swój pobyt w ramach programu Erasmus+: 

UNARTE Bukareszt 

3. Kierunek studiów: Studia doktoranckie 

4. Semestr i rok akademicki w trakcie pobytu: zimowy/letni - 2018/2019 

5. Opisz proszę kadrę i jej podejście do studentów, zasób wiedzy itp. 

Kadra studiów doktoranckich na wysokim poziomie merytorycznym, płynnie posługująca 

się językiem angielskim oraz francuskim. Kontakt z każdym wykładowcą zaczyna się od 

pytania „Ale dlaczego wybrał pan Rumunię?!” 

6. Opisz proszę sprzęt i infrastrukturę uczelni, liczbę studentów w  pracowniach, 

poziom nauczania: 

Dobrze wyposażone pracownie sztuk rękodzielniczych: ceramika, szkło, metal. 

Pracownie nowych mediów posiadają uboższe wyposażenie. Liczba studentów w 

pracowniach analogiczna do ASP w Gdańsku (zróżnicowana w zależności od rocznika i 

pracowni). Wysoki poziom nauczania rzemieślniczych aspektów sztuki. Na poziomie 

studiów doktoranckich także wysoki poziom merytoryczny zajęć teoretycznych. 

7. Opisz proszę czy wyjazd na tę konkretną uczelnię był owocny pod względem 

artystycznym i naukowym. 

Mój pobyt na UNARTE zaowocował udziałem w dwóch międzynarodowych wystawach 

zbiorowych. Uczestniczyłem także w kilku plenerach artystycznych na terenie Rumunii 

oraz w ArtFest w Alba Iulia. Liczne instytucje sztuki i kultury na terenie Bukaresztu są 

otwarte na współpracę z zagranicznymi artystami będąc jednocześnie miejscem spotkań 

i wymiany idei z czego czynnie korzystałem. Dzięki nawiązanym kontaktom jestem w 

trakcie współtworzenia książki pod roboczym tytułem „The Future of the Archaeology”. 
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8. Czy  są jakieś przedmioty/pracownie, które szczególnie polecasz? 

Polecam zajęcia z profesorem Dragosem Gheorghiu (Wydział Designu) oraz z Andreiem 

Tudoranem (Wydział Malarstwa). 

9. Czy masz jakieś porady odnośnie do uczelni/zakwaterowania/transportu/innych 

tematów. 

Polecam wyrobienie legitymacji UNARTE która upoważnia (po uprzednim „zakupie” 

darmowego biletu) do darmowych przejazdów koleją na terenie całej Rumunii. Ważne 

jest to, aby po okresie wymiany oddać uczelni niezniszczoną legitymację (legitymacja ma 

formę papierową).  Warto mieć na uwadze to, że Bukareszt zmaga się często z plagami 

karaluchów. Można je spotkać zarówno w prywatnych mieszkaniach jak i obiektach 

użyteczności publicznej. W mieście występują też okresowe trzęsienia ziemi, których ze 

względu na stan techniczny niektórych budynków nie wolno bagatelizować. 

 

1. Imię: XYZ 

2. Uczelnia, na której spędziłam/spędziłem swój pobyt w ramach programu Erasmus+: 

National Academy of Arts Bucharest (UNArte) 

3. Kierunek studiów: Intermedia 

4. Semestr i rok akademicki w trakcie pobytu: semestr zimowy, rok III (rok akademicki 

2018/2019) 

5. Opisz proszę kadrę i jej podejście do studentów, zasób wiedzy itp. 

Największym problemem uczelni jest to, że nie istnieje plan zajęć, a co za tym idzie - 

studenci Erasmusa nie są w stanie sprawdzić zajęć, którymi mogą być potencjalnie 

zainteresowani. Na początku semestru następuje spotkanie z tzw. „tutorem” programu 

studiów, który - po krótkiej rozmowie - doradza wybór zajęć, wykładowców i w taki 

sposób tworzy się własny plan zajęć. Zajęcia prowadzone są po rumuńsku, nauczyciele 

starają się tłumaczyć najważniejsze rzeczy na angielski, jednak często bywa to 

zaniedbane. Pomocni bywają inni studenci, którzy pomagają na tyle, na ile to możliwe. 
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6. Opisz proszę sprzęt i infrastrukturę uczelni, liczbę studentów w pracowniach, 

poziom nauczania: 

Liczba studentów to nie więcej niż 10 osób w pracowniach praktycznych, większa ilość 

uczęszcza na wykłady. Sprzętu jest niewiele, są komputery do użytku studentów, w 

pracowni video do wypożyczenia statywy, chyba również aparaty/obiektywy, ale z tego 

nie korzystałam. Jest ciemnia fotograficzna, ale nie ma w niej chemii - można z ciemni 

korzystać, ale trzeba samemu zaopatrzyć się w chemię; do skanowania negatywów jest 

skaner Epson również do użytku studentów. 

7. Opisz proszę czy wyjazd na tę konkretną uczelnię był owocny pod względem 

artystycznym i naukowym. 

Był to mój drugi Erasmus i zdecydowanie gorszy pod względem uczelni (pierwszy to ESAP 

Porto). Nie sądzę, abym nauczyła się czegoś konkretnego albo otrzymała pomoc 

naukową czy artystyczną ze strony uczelni. Zajęć jest jednak mało, więc ten czas można 

wykorzystać samemu do własnych projektów poza uczelnią. 

8. Czy są jakieś przedmioty/pracownie, które szczególnie polecasz? 

Niestety nie. 

9. Czy masz jakieś porady odnośnie do uczelni/zakwaterowania/transportu/innych 

tematów. 

Jeśli chodzi o zakwaterowanie, są akademiki, ale nie korzystałam z nich i nigdy nie 

odwiedzałam, natomiast z opowieści innych studentów słyszałam, że pokoje dla 

Erasmusów są 2 lub 3 osobowe. Nie ma kuchni, są za to karaluchy, ale na to trzeba się 

przygotować w większości starych mieszkań w Bukareszcie. Warto też zapytać o opłaty, 

zwłaszcza w okresie grzewczym, ponieważ zimą doliczane są spore kwoty za ogrzewanie 

starych mieszkań w blokach. 
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1. Imię: XYZ 

2. Uczelnia, na której spędziłam/spędziłem swój pobyt w ramach programu Erasmus+: 

Universitatea Națională de Arte București 

3. Kierunek studiów: Intermedia 

4. Semestr i rok akademicki w trakcie pobytu: II semestr, I MA 

4. Opisz proszę kadrę i jej podejście do studentów, zasób wiedzy itp. 

Profesorowie nie mają problemu z prowadzeniem zajęć w języku angielskim, ok. 80% 

moich zajęć była prowadzona w języku angielskim i ewentualnie rzeczy skierowane do 

poszczególnych studentów były w języku rumuńskim przekazywane. Na zajęciach typu 

ćwiczenia i laboratoria oprócz wykonywania pracy semestralnej czy prac domowych 

wszyscy nauczyciele prowadzili wykłady, wprowadzenia do tematu. Również z zajęć z 

filmu czy fotografii ogląda się dużo video i filmów dokumentalnych, przekazywane są 

artykuły do przeczytania czy książki, które następnie są zazwyczaj omawiane na forum 

grupy. 

5. Opisz proszę sprzęt i infrastrukturę uczelni, liczbę studentów w pracowniach, 

poziom nauczania. 

Grupy w zależności od roku liczą od 10 do 30 osób. Sprzęt do kręcenia jak kamery czy 

światła częściowo znajdują się na uczelni, jak i przynoszone są przez profesorów i 

udostępniane do nauki studentom. Wiem, że na uczelni znajduje się ciemnia, z której 

każdy może korzystać, jest studio fotograficzne, kilka sal multimedialnych – z nich można 

korzystać tylko gdy w sali jest wykładowca, co podobno jest trudne do zrealizowania 

poza normalnymi zajęciami. Nie skorzystałam za wiele z poszczególnych technologii 

ponieważ zamknięto uczelnie. Byłam jednak dwukrotnie na zajęciach, gdy uczyliśmy się 

ustawiać plan filmowy i każdy mógł nakręcić krótkie ujęcie kamerą Blackmagic 4k. 

7. Opisz proszę czy wyjazd na tę konkretną uczelnię był owocny pod względem 

artystycznym i naukowym. 

Tak, profesorowie byli bardzo otwarci na propozycję realizacji moich projektów i 

podchodzili do każdego studenta indywidualnie. Gdy zaczęły się zajęcia online profesor z 

fotografii analogowej miał bardzo ograniczone pole pracy, za to pokazywał nam inne 

technologie analogowe związane z muzyką czy moderowaniem obrazów za pomocą 
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alternatywnych technik komputerowych. Poznałam również więcej kina europejskiego 

czy z Bliskiego Wschodu, odłamy kina, które w Polsce są mniej popularne i trudniej 

dostępne. Uczęszczałam na zajęcia roku 2,3,4 i 5 i np. na roku drugim studenci mieli 

większość artystów o których uczyłam się na 1 roku studiów magisterskich, więc 

uważam, że poziom wiedzy jest całkiem wysoki. 

8. Czy są jakieś przedmioty/pracownie, które szczególnie polecasz? 

Polecam zajęcia z profesorką Irina Bucan Botea - Video representation Techniques. 

Zajęcia zmieniają często nazwy więc warto patrzeć na prowadzących. Gdy były 

prowadzone na uczelni zahaczały o sztukę performatywną, uczyliśmy się jak pisać i 

szukać tematów do prac filmowych. Kształcenie online skutkowało tym, że co tydzień 

mieliśmy do realizacji krótką pracę video, dużo ciekawych książek do przeczytania, prace 

z dźwiękiem i tworzenie opisów i koncepcji prac czy prezentacji. Dodatkowo zajęcia w 

całości były prowadzone w języku angielskim, dotyczyło to również często komentarzy 

do prac studentów i rozmów. Studentów zagranicznych w tym ja na tych zajęciach była 

dwójka na grupę trzydziestu osób. 

9. Czy masz jakieś porady odnośnie do uczelni/zakwaterowania/transportu/innych 

tematów. 

Akademik jest w porządku, nie posiada kuchni, ale jest tani i jest blisko na uczelnię czy 

do centrum miasta, dworca itd. Kuchnię po czasie udało się prowizorycznie 

zorganizować, więc było całkiem dobrze. Bilety na pociągi są darmowe dla studentów z 

legitymacją rumuńskiej uczelni, autobusy czy metro są bardzo tanie, gdy kupi się bilet 

miesięczny. Dużo spraw tam jednak załatwia się po staremu, czyli trzeba się przygotować 

na bezpośredni kontakt z osobą z komunikacji miejskiej czy kolejki i barierę językową w 

banku. W kantorach jesteś pytany o dowód, również miałam sytuację, gdzie pomimo 

okazania dowodu prosili o paszport – tu trzeba wytłumaczyć bardzo powoli, że należymy 

do UE. Jest OLX i ogólnie wszyscy są mili, a na ulicach jest bezpiecznie i przyjemnie 

nawet nocą. W niektórych kamienicach i budynkach mieszkalnych są karaluchy. 
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SERBIA 

Akademija umetnosti u Beogradu 

1. Imię: XYZ 

2. Uczelnia, na której spędziłam/spędziłem swój pobyt w ramach programu Erasmus+: 

University of Arts Belgrade 

3. Kierunek studiów: Rzeźba 

4. Semestr i rok akademicki w trakcie pobytu: III sem; sem. Letni 2019/2020 

5. Opisz proszę kadrę i jej podejście do studentów, zasób wiedzy itp. 

Szerokie zainteresowania, nawiązania do filmu, literatury, teatru, poezji. Rozważania 

teoretyczne podczas pracy, wyjścia do muzeów i wzajemne analizy, super przyjaźni i 

pomocni. 

6. Opisz proszę sprzęt i infrastrukturę uczelni, liczbę studentów w  pracowniach, 

poziom nauczania 

Ok. 6 osób na pracownię, bardzo wysoki poziom. Pracownie są wyposażone w dwa lub 

trzy rodzaje gliny, zagospodarowana przestrzeń dla każdego studenta m, osobna 

pracownia do odlewu, winda którą zwozi się prace, dźwigi, pracownia metalu, która 

użycza konstrukcji. Marmur, piec ceramiczny i odlewnia małych form do powszechnego 

użytku. 

7. Opisz proszę czy wyjazd na tę konkretną uczelnię był owocny pod względem 

artystycznym i naukowym. 

Bardzo. Poza doświadczeniem innego sposobu i techniki pracy oraz bardzo dobrego 

poziomu , trafiłam na rewelacyjną kadrę, która pozwoliła mi na wypróbowanie nowych 

rozwiązań i inspirowała, motywowała do pracy. 

8. Czy  są jakieś przedmioty/pracownie, które szczególnie polecasz? 

Szczególnie nie, to całokształt jest wart próby. 
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9. Czy masz jakieś porady odnośnie do uczelni/zakwaterowania/transportu/innych 

tematów. 

Wszyscy, z którymi miałam styczność (i organizacyjnie i w pracowniach) są bardzo 

życzliwi i pomocni. 

Pomogą. Bez stresu. 
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CHORWACJA 

Sveuciliste Josipa Jurja Strossmayera U Osijek 

1. Imię: XYZ 

2. Uczelnia, na której spędziłam/spędziłem swój pobyt w ramach programu Erasmus+: 

Josip Juraj Strossmayer University w Osijeku 

3. Kierunek studiów: Malarstwo 

4. Semestr i rok akademicki w trakcie pobytu: sem .II, rok II studiów doktoranckich, rok 

akademicki 2018/2019 

5. Opisz proszę kadrę i jej podejście do studentów, zasób wiedzy itp. 

Przydzielono mi opiekuna naukowego. Opiekun z zaangażowaniem pomagał mi poprzez 

liczne rozmowy w mojej pracy badawczej. Pomógł także w organizacji i aranżacji 

wystawy. Jestem bardzo zadowolona ze współpracy z nim. 

6. Opisz proszę sprzęt i infrastrukturę uczelni, liczbę studentów w  pracowniach, 

poziom nauczania. 

Pracownie są obszerne i dobrze oświetlone. Posiadające standardowe wyposażenie w 

liczne sztalugi oraz zlewy do mycia pędzli. 

7. Opisz proszę czy wyjazd na tę konkretną uczelnię był owocny pod względem 

artystycznym i naukowym. 

Moim zdaniem wyjazd był owocny ponieważ, każdy wyjazd w nowe miejsce jest 

inspirujący i uczący nowych rzeczy, pełen nowych przemyśleń. Poznałam wielu 

interesujących ludzi. Przeprowadziłam szereg ważnych dla mnie rozmów. Zobaczyłam jak 

wygląda praca na innej uczelni. 

8. Czy  są jakieś przedmioty/pracownie, które szczególnie polecasz? 

Pracownię malarstwa prof. Ines Matijevic Cakic 

9. Czy masz jakieś porady odnośnie do uczelni/zakwaterowania/transportu/innych 

tematów. 
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Miasteczko jest tak małe ,że wszędzie bez problemu można dojść pieszo. 

 

1. Imię: XYZ 

2. Uczelnia, na której spędziłam/spędziłem swój pobyt w ramach programu Erasmus+: 

Uniwersytet Josipa Juraja Strossmayera w Osijeku 

3. Kierunek studiów:  Malarstwo 

4. Semestr i rok akademicki w trakcie pobytu: Sem II /2019 

5. Opisz proszę kadrę i jej podejście do studentów, zasób wiedzy itp. 

Kadra to grupa młodych i świetnie wykształconych ludzi. Cechują się dużą otwartością do 

studentów i silnym zaangażowaniem. Szczególnie dobrze wspominam mojego opiekuna 

naukowego, Panią dr Margaretę Lekić. Miła i energiczna osoba z ogromną wiedzą oraz 

niebywałą refleksją. Szczerze polecam jej pracownię 

6. Opisz proszę sprzęt i infrastrukturę uczelni, liczbę studentów w pracowniach, 

poziom nauczania. 

Uczelnia to duży chorwacki uniwersytet z ogromną infrastrukturą. „Akademia sztuki”, 

która mieści się w kampusie, nie jest wprawdzie najlepiej wyposażona, jednakże 

pozostałe wydziały wyglądają doskonale. Nie brakuje w nich sprzętu i wykształconej 

kadry. 

7. Opisz proszę czy wyjazd na tę konkretną uczelnię był owocny pod względem 

artystycznym i naukowym. 

Wyjazd zaowocował wystawą w ramach festiwalu, udziałem w sympozjum o charakterze 

międzynarodowym oraz wystawą indywidualną na wydziale Rzeźby, w Uniwersytecie w 

Osijeku. Uważam go za udany i „owocny”:) 

8. Czy są jakieś przedmioty/pracownie, które szczególnie polecasz? 

Polecam pracownię dr Margarety Lekić. 

9. Czy masz jakieś porady odnośnie do uczelni/zakwaterowania/transportu/innych 

tematów. 
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Proponuję wynajmować mieszkanie na czas pobytu. Noclegi w motelach są bardzo 

drogie. Osijek jest małym miastem. Wszędzie można dotrzeć pieszo, ale i komunikacja 

jest wystarczająco rozbudowana(autobus, tramwaj). 
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BUŁGARIA 

The St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo 

1. Imię: XYZ 

2. Uczelnia, na której spędziłam/spędziłem swój pobyt w ramach programu Erasmus+: 

Uniwersytet im. Św. Cyryla i Św. Metodego w Wielkim Tarnowie 

3. Kierunek studiów: Grafika 

4. Semestr i rok akademicki w trakcie pobytu: sem. Zimowy, rok akademicki 2018/2019  

5. Opisz proszę kadrę i jej podejście do studentów, zasób wiedzy itp. 

Kadra bardzo sympatyczna i przychylnie nastawiona na studenta. Nie wszyscy mówią po 

angielsku, ale zawsze chętnie pomagają i odpowiadają przy asyście studenta-tłumacza. 

Nie tworzą problemów ale też nie stawiają żadnych wymagań. 

6. Opisz proszę sprzęt i infrastrukturę uczelni, liczbę studentów w  pracowniach, 

poziom nauczania. 

Sprzęt jest wystarczający, ale uboższy niż w Gdańsku. Tak samo cała infrastruktura 

uczelni. Poziom nauczania średni, ale uczelnia daje szerokie pole do rozwoju we 

własnym zakresie. 

7. Opisz proszę czy wyjazd na tę konkretną uczelnię był owocny pod względem 

artystycznym i naukowym. 

Powiedzmy. To czy będzie owocny zależy w dużej mierze od podejścia studenta. 

8. Czy  są jakieś przedmioty/pracownie, które szczególnie polecasz? 

Polecam pracownie rysunku. Zainteresować mogą też pracownie mozaiki i muralu. 

9. Czy masz jakieś porady odnośnie do uczelni/zakwaterowania/transportu/innych 

tematów. 

Warto wyrobić sobie zniżkową kartę na pociągi.  I maksymalnie wykorzystać wszelkie 

dodatkowe aktywności które oferuje uczelnia i miasto. 
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1. Imię: XYZ 

2. Uczelnia, na której spędziłam/spędziłem swój pobyt w ramach programu Erasmus 

University of Cyryl and Methody in Veliko Tarnovo Bułgaria 

3. Kierunek studiów: Edukacja Artystyczna spec. Animacja kultury 

4. Semestr i rok akademicki w trakcie pobytu:1 semestr, rok akademicki 2018/2019 

5. Opisz proszę kadrę i jej podejście do studentów, zasób wiedzy: 

Kadra uczelni jest niezwykle serdeczna dla gości z wymiany. Z zapisami na jakiekolwiek 

zajęcia nie ma problemu. W każdej pracowni, w której pracowałam, znalazło się dla mnie 

miejsce, a profesorowie bądź wykładowcy chętnie poświęcali mi swój czas. Raczej 

podchodzą do studentów z wymiany indywidualnie, proponując im inne zadania niż 

zazwyczaj mają w programie. Na przykład moim zadaniem na zajęcia z mural painting 

było wykonanie muralu na klatce schodowej uczelni. Niestety część z wykładowców nie 

posługuje się językiem angielskim. W takich wypadkach często pomagali mi inni 

studenci, tłumacząc profesora. Wykładowcy i studenci są zazwyczaj bardziej ciekawi 

studentów z programu Erasmus, niż sam student. Chętnie wymieniają się swoją wiedzą 

czy doświadczeniem, pokazują techniki i swoje prace. 

6. Opisz proszę sprzęt i infrastrukturę uczelni, liczbę studentów w  pracowniach, 

poziom nauczania 

Ogólne wrażenie uczelni nie jest najlepsze. Budynek jest stary, źle ogrzewany, brakuje 

ciepłej wody w toaletach. Jednak pracownie dla studentów są bardzo duże, co przede 

wszystkim ułatwia pracę na takich zajęciach jak malarstwo czy rzeźba. Nigdy nie brakuje 

miejsca dla osoby chcącej pracować. Również dobrze zaopatrzona w przyrządy jest 

wydział mural painting. Na uczelni znajduje się pracownia szkła i mozaiki. Wszystkie 

materiały są tam dostępne. Gorzej wygląda z pracowniami na grafice. Pracownie linorytu 

mają prasy tylko do małych formatów ( a3) i dużo materiałów trzeba samemu sobie 

organizować, jak linoleum, a do litografii tusz litograficzny. Na piętrze grafiki stoi czasem 

niezastąpiona maszyna do cięcia papieru, która bardzo ułatwia pracę. Na zajęciach z 

malarstwa i rysunku zawsze są modele. Na parterze jest sklepik uczelniany, ze 

wszystkimi przyborami, jakie można potrzebować. Jednak jest ciut droższy, niż dwa 

sklepy dla plastyków niedaleko uczelni w starym mieście. Ważne: semestr zimowy 

zaczyna się w połowie września i kończy zwykle przed świętami. Po świętach jest tylko 
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krótka sesja, a sesja poprawkowa z początkiem lutego. Tak jest tylko zorganizowany 

Wydział Sztuk Pięknych. Reszta wydziałów zaczynają semestr zimowy jak my w 

październiku i kończą z końcem stycznia. Druga ważna rzecz: w Bułgarii mają system 3 

tygodniowy. Dzieli semestr na trzy tygodnie: tydz.1, tydz.2 i tydz.3. Jeżeli zajęcia 

odbywają się np. raz w tygodniu, to są od poniedziałku do piątku, potem następuje 

przerwa 2 tyg. (2 i 3 tydzień). Są zajęcia które odbywają się tylko w drugim bądź w 

trzecim tygodniu, albo przez  dwa tygodnie, np. w pierwszym i drugim,, czy drugim i 

trzecim. Jest to bardzo ważne, bo w taki sposób funkcjonuje cała uczelnia. Należy o tym 

pamiętać, również wtedy kiedy się układa swój plan zajęć. 

7. Opisz proszę czy wyjazd na tę konkretną uczelnię był owocny pod względem 

artystycznym i naukowym. 

W moim przypadku wyjazd był bardzo owocny. Miałam możliwość zmierzenia się z 

malowaniem muralu - miałam za zadanie zaprojektowanie go oraz wykonanie. Wszystko 

robiłam pod okiem profesora i asystenta, którzy pomagali mi w potrzebie, głównie w 

kwestiach technicznych. Dużo się wówczas nauczyłam o pracowaniu w takiej formie, 

jaką jest mural. Poza tym mogłam rozwijać swoje własne poszukiwania artystyczne, 

które zaowocowały wystawą pod koniec stycznia. Myślę również, że zajęcia z malarstwa 

sztalugowego nauczyły mnie wiele o warsztacie. Ciekawe dla mnie było również 

zaobserwowanie różnic w przekazywaniu wiedzy między profesorami z mojej uczelni a 

uczelni goszczącej. Innym ważnym dla mnie aspektem było spotkanie studentów sztuki z 

goszczącej uczelni, aby móc wymienić swoje myśli i poglądy, oraz spojrzeć świeżym 

okiem na pewne zagadnienia. 

8. Czy  są jakieś przedmioty/pracownie, które szczególnie polecasz? 

Pracownie szkła i mozaiki na wydziale malarstwa ściennego. 

9. Czy masz jakieś porady odnośnie do uczelni/zakwaterowania/transportu/innych 

tematów. 

Dobrym zakwaterowaniem jest akademik w Wielkim Tyrnowie i warto skorzystać z tej 

możliwości. Nie jest drogi oraz studenci z wymiany dostają pojedyncze pokoje. Nie ma za 

to kuchni w całym budynku. Niedaleko uczelni znajduje się stołówka, gdzie można zjeść 

bardzo tanio obiady, ale głównie mięsne. Na początku wyjazdu warto zapytać się kogoś z 

miejscowych, jak wyrobić kartę studencką na transport kolejowy. Zniżki na bilety 
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kolejowe są tylko po okazaniu takiej specjalnej karty, legitymacja studencka nie 

wystarcza. 
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CZARNOGÓRA 

Univerzitet Crne Gore 

1. Imię: XYZ 

2. Uczelnia, na której spędziłam/spędziłem swój pobyt w ramach programu Erasmus+: 

Univerzitet Crne Gore 

3. Kierunek studiów:  Intermedia 

4. Semestr i rok akademicki w trakcie pobytu: 

2 semestr I rok  II stopień, rok akademicki 2019/2020 

5. Opisz proszę kadrę i jej podejście do studentów, zasób wiedzy itp. 

Kadra profesjonalna, ma podejście do każdego ze studentów. Ogólne podejście dobre, w 

razie jakichkolwiek pytań lub problemów mieliśmy możliwość kontaktu przez email, 

telefon  lub przez aplikacje „Viber” i „WhatsApp”, które są popularnymi komunikatorami 

w Czarnogórze. 

6. Opisz proszę sprzęt i infrastrukturę uczelni, liczbę studentów w  pracowniach, 

poziom nauczania. 

Warunki pracy uczelnia zapełniała dobre. Na początku zajęcia odbywały się w starym 

budynku byłej ambasady a po miesiącu uczelnia się przeprowadziła do dużego budynku z 

kilkoma oddziałami i osobnymi studio dla każdego z bazowych przedmiotów. 

7. Opisz proszę czy wyjazd na tę konkretną uczelnię był owocny pod względem 

artystycznym i naukowym. 

Tak. Zobaczyłem nowe podejścia do pracy u innych studentów, ich spojrzenie na proces 

twórczy też wygląda trochę inaczej. Ogólnie to była ciekawa wymiana doświadczeń z 

innymi studentami i możliwość dowiedzenia się od profesorów czegoś nowego na ten 

sam temat. 

8. Czy  są jakieś przedmioty/pracownie, które szczególnie polecasz? 

Pracownia rzeźby oraz rysunku anatomicznego. 
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9. Czy masz jakieś porady odnośnie do uczelni/zakwaterowania/transportu/innych 

tematów. 

Nie mam. 
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TURCJA 

Sabanci Universitesi 

1.Imię: XYZ 

2. Uczelnia, na której spędziłam/spędziłem swój pobyt w ramach programu Erasmus+: 

Sabancı University Istanbul 

3. Kierunek studiów:  Grafika Artystyczna 

4. Semestr i rok akademicki w trakcie pobytu: semestr VII i VIII (I i II drugiego stopnia) 

Rok akademicki 2019/2020 

5. Opisz proszę kadrę i jej podejście do studentów, zasób wiedzy itp. 

Kadra składała się z dobrze wykwalifikowanych i spełniających się artystycznie 

nauczycieli. Wszyscy dobrze mówili po angielsku, nie było problemu z korektami. 

Panowała przyjazna atmosfera, wszyscy byli życzliwi i pomocni. Zasób wiedzy 

wykładowców na wysokim poziomie. 

6. Opisz proszę sprzęt i infrastrukturę uczelni, liczbę studentów w pracowniach, 

poziom nauczania. 

Każdy student wydziału artystycznego dostawał miejsce w studio, zwykle była to duża 

sala dzielona z kilkoma innymi studentami (podczas pierwszego semestru dzieliłam 

studio z dwoma osobami, podczas drugiego z jedną). Dawało to dużą przestrzeń i 

swobodę działania. Uczelnia zapewniała płótna i część chemii potrzebnej do malarstwa, 

łatwo było też wypożyczyć sprzęt (aparaty, rzutniki) procedury były jasne i klarowne. W 

pracowniach projektowych grupy były maksymalnie kilkunastoosobowe, wszyscy się 

znali, łatwo było współpracować. Poziom nauczania wysoki, głównie przez dużo 

indywidualnego podejścia, dużo rozmów i prób zrozumienia, zadania wymagające pracy 

w grupie i rozwiązywania problemów, profesjonalna wiedza. 

7. Opisz proszę czy wyjazd na tę konkretną uczelnię był owocny pod względem 

artystycznym i naukowym. 

Zdecydowanie tak. Dzięki pracowniom, w których sposoby nauczania różniły się od 

znanych mi wcześniej, poszerzyłam myślenie o swojej sztuce, nauczyłam się 

wykorzystywania tego co umiem na inne sposoby, nauczyłam się nowych technik. 



 
 

62 
 

Ciekawe było też porozumiewanie się w obcym języku i przebywanie w innej kulturze. 

Czuję, że niesamowicie rozwinęło to moją świadomość i twórczość. 

8. Czy są jakieś przedmioty/pracownie, które szczególnie polecasz? 

Szczególnie polecam pracownie prowadzoną przez Onura Yazıcıgila, na pierwszym 

semestrze prowadził on zajęcia „Advanced Topics in Typography” a na drugim 

„Professional Practice as a Designer”, podczas pierwszych zajęć w pół roku nauczyłam się 

robić swój font, podczas drugich pracowałam w grupie nad magazynem, zupełnie jak w 

profesjonalnym biurze projektowym, każdy miał swoje zadanie, powstał piękny magazyn 

który został wydrukowany w dużym nakładzie i będzie dostępny w placówkach kultury w 

Stambule. Polecam też ‚Advanced Module’ Wiesława Zaremby. To dzięki tej pracowni 

miałam dostęp do własnego studia, podejście było indywidualne i uczyłam się nowych 

technik. 

9. Czy masz jakieś porady odnośnie do uczelni/zakwaterowania/transportu/innych 

tematów. 

W Stambule jest bardzo duża społeczność osób wyjeżdżających w ramach programu 

Erasmus. Dzięki temu jest dużo ofert pokoi i mieszkań, nie ma problemu z 

wprowadzaniem się na krótki okres, są też całe budynki funkcjonujące jako akademiki 

dla osób z Erasmusa. Dostępne jest zakwaterowanie na campusie uczelni, ale jest on 

oddalony o godzinę drogi autokarem od centrum (zapewnianym przez uczelnię, rzadko 

się zatrzymującym i z zagwarantowanym miejscem siedzącym, ale jeżdżącym dość 

rzadko w ciągu dnia, plus w Stambule często stoi się w korkach nawet dwie godziny). Ja 

wolałam mieszkać w centrum i doświadczyć kultury, zwiedzać i wychodzić na miasto i 

kilka razy w tygodniu dojeżdżać na campus, niż odwrotnie. 
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CZECHY 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně  v Ústí nad Labem (UJEP) 

1. Imię: XYZ 

2. Uczelnia, na której spędziłam/spędziłem swój pobyt w ramach programu Erasmus+: 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) 

3. Kierunek studiów: Grafika 

4. Semestr i rok akademicki w trakcie pobytu: semestr zimowy, II rok licencjatu, rok 

akademicki 2018/2019 

5. Opisz proszę kadrę i jej podejście do studentów, zasób wiedzy itp. 

Kadra w większości była sympatyczna i bardzo pomocna, również większość 

wykładowców posługuje się językiem angielskim na wysokim poziomie. Główną 

pracownię prowadziło dwóch wykładowców i dwóch asystentów. Wszyscy posiadają 

szeroką wiedzę na temat swojej dziedziny i chętnie się nią dzielą. Moje korekty odbywały 

się po angielsku, podczas gdy inni studenci mieli je po czesku. Jako studentka Erasmusa 

byłam na konsultacjach traktowana równie poważnie, jak studenci czeskiej uczelni. 

Niektóre z pracowni są prowadzone specjalnie dla studentów Erasmusa, więc są one 

całe w języku angielskim, np. New media, special photo techniques czy główna 

pracownia fotografii. 

6.Opisz proszę sprzęt i infrastrukturę uczelni, liczbę studentów w  pracowniach, 

poziom nauczania. 

Wyposażenie uczelni jest genialne, mogę  nawet stwierdzić, że lepszego już oczekiwać 

nie można. Fakultet Umeni a Designu (Wydział Sztuki i Wzornictwa) mieści się w dużym, 

osobnym budynku 10 minut pieszo od akademika. Na terenie kampusu znajduje się 

również biblioteka i stołówka z czeskimi potrawami w dobrej cenie. Na wydziale 

znajdziemy wszystko co potrzebne- od pracowni komputerowych z komputerami firmy 

Apple i tabletami graficznymi, przez studio fotograficzne z możliwością wypożyczania 

dobrych kamer i aparatów, studio nagrań czy studio VR po ciemnię, warsztaty drewna, 

kamienia, szkła i metalu. Dużym ułatwieniem jest też drukowanie prac semestralnych na 

koszt uczelni w uczelnianej drukarni i obecność skanerów, komputerów i drukarek w 
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każdej pracowni. Uczelnia jest otwarta dla studentów od poniedziałku do niedzieli do 

późnych godzin wieczornych, nie ma problemów z udostępnianiem sal. W pracowni 

wszystkie roczniki spotykają się razem na cotygodniowych konsultacjach- jest ich w 

sumie tyle, co na jednym roku wzornictwa (czyli ponad 20). Dla niedoświadczonych 

studentów (jakim byłam ja, studiując semestr grafiki zamiast macierzystego wzornictwa) 

jest to bardzo inspirujące i pozytywne doświadczenie. Różne roczniki mają jednak inne 

zadania dostosowane do ich stopnia zaawansowania. 

7. Opisz proszę czy wyjazd na tę konkretną uczelnię był owocny pod względem 

artystycznym i naukowym. 

Studenci programu Erasmus mają możliwość wyboru przedmiotów z całej oferty 

Uniwersytetu 

- ze wszystkich wydziałów, co daje dużą swobodę. Można dzięki temu poszerzyć swoje 

horyzonty i spróbować swoich sił w innych dziedzinach artystycznych, których nie mamy 

okazji zgłębiać na co dzień w Gdańsku. Jeśli ktoś chce wyjechać na Erasmusa aby się 

rozwinąć, to gorąco polecam. Otwierającym szerzej oczy aspektem jest też wymiana 

doświadczeń z innymi zagranicznymi studentami kierunków artystycznych (na 

anglojęzycznych zajęciach miksują się studenci od 2. roku licencjatu po ostatni rok 

magisterki z przeróżnych kierunków). Jeśli jednak ktoś, powiedzmy „nie chce się 

przemęczać”, to również jest możliwość dobrania przedmiotów, aby mieć dużo czasu 

wolnego. Na uczelni większość przedmiotów kończy się zaliczeniem bez oceny, co 

oznacza, że tylko od nas zależy jak dużo serca i czasu chcemy włożyć w projekty. Jeśli 

jednak student chce pracować, to wykładowcy są otwarci i pomocni. Uważam, że to 

dobre podejście. Generalnie po semestrze spędzonym na tej uczelni odczuwam z jej 

strony duże zaufanie i poważne podejście do studenta. Myślę, że gdybym została na 

kolejny semestr, mogłabym zrobić lepsze projekty, znając możliwości uczelni. 

8. Czy  są jakieś przedmioty/pracownie, które szczególnie polecasz? 

Polecam główną pracownię, w której się uczyłam - graphic design 1. Z pewnością warte 

uwagi są też special photo technicques prowadzone przez młodą kobietę, która ma dużą 

wiedzę na temat fotografii analogowej i potrafi ją przekazać, a także zajęcia z typografii 

(które były prowadzone po angielsku tylko z mojego powodu!). 

9. Czy masz jakieś porady odnośnie do uczelni/zakwaterowania/transportu/innych 

tematów. 
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Polecam mieszkać w akademiku, gdzie jesteśmy w społeczności erasmusowej blisko od 

uczelni za jedynie 120 euro za miesiąc. Transport publiczny w Czechach jest dla 

studentów z 75% zniżką, a z Ujścia nad Łabą do Pragi jest jedynie 1-1,5 godziny 

pociągiem (pociągi kursują cały czas). Jest to też dobry punkt startowy do odkrywania 

innych czeskich miejscowości lub Niemiec, Austrii, Węgier czy Słowacji. Polecam też 

uczyć się czeskiego (w ciągu jednego semestru można dojść do komunikatywnego 

poziomu) i rozmawiać z Czechami w ich języku, bo wtedy są bardziej przyjaźni. 

Podsumowując, nie byłam przekonana czy chcę jechać do naszych sąsiadów zamiast do 

ciepłych krajów, w dodatku do niedużego miasta. Koniec końców był to strzał w 

dziesiątkę, zarówno pod względem naukowym/artystycznym jak i podróżniczym. 

Dziękuję za tę możliwość :) 

 

Ostravská Univerzita v Ostrave 

1.Imię: XYZ 

2.Uczelnia, na której spędziłam/spędziłem swój pobyt w ramach programu Erasmus+: 

Uniwersytet w Ostrawie, Wydział Sztuk Pięknych i Muzyki 

3.Kierunek studiów: Malarstwo 

4.Semestr i rok akademicki w trakcie pobytu: semestr zimowy i semestr letni 

2019/2020 

5.Opisz proszę kadrę i jej podejście do studentów, zasób wiedzy itp. 

Spotkałam zarówno wykładowców, którzy byli zainteresowani studentami i w razie 

potrzeby udzielali pomocy, jak i wykładowców, którzy nie dbali o dobre prowadzenie 

zajęć (a przynajmniej nie zwracali uwagi na studentów z wymiany). Nie wszystkie zajęcia 

są prowadzone po angielsku i nie wszyscy wykładowcy dobrze się komunikują w tym 

języku. 

6.Opisz proszę sprzęt i infrastrukturę uczelni, liczbę studentów w pracowniach, poziom 

nauczania. 

Pracownia komputerowa wyposażona w komputery mac i tablety graficzne wacom, 

pracownia grafiki posiada automatyczną prasę do druku, pracownia fotografii posiada 

potrzebny sprzęt (aparaty, softboxy, lampy), natomiast samo studio fotografii wygląda 
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trochę prowizorycznie, tło do robienia zdjęć jest zaniedbane, pracownia jest niewielka, 

zasłony nie dość szczelnie zasłaniają okna. N zajęciach z malarstwa i rysunku z żywym 

modelem studenci dostają papier (wytrzymały, dobrej jakości), na zajęciach z technologii 

malarstwa student dostaje płótno i krosna. 

7.Opisz proszę czy wyjazd na tę konkretną uczelnię był owocny pod względem 

artystycznym i naukowym. 

Tak, mam pozytywne doświadczenie, uważam, że malarstwo na tej uczelni jest na 

wysokim poziomie, otrzymywałam regularnie korekty i jednocześnie miałam zapewnioną 

ogromną swobodę twórczą w zakresie wyboru tematu oraz stylu malarskiego- nie 

spotkałam się z tym na żadnej innej uczelni. 

8.Czy są jakieś przedmioty/pracownie, które szczególnie polecasz? 

Polecam pracownię malarstwa pana Frantiska Kovolowskiego- pan profesor jest 

zainteresowany studentami, regularnie robi korekty, mówi po polsku, co bardzo ułatwia 

komunikację. 

9. Czy masz jakieś porady odnośnie do uczelni/zakwaterowania/transportu/innych 

tematów. 

Uczelnia – lepiej się zorientować, czy wykładowca wybranego przedmiotu na pewno 

mówi po angielsku lub czy rozumie polski- jeśli nie, to istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że albo nic się z tego przedmiotu nie wyniesie, albo wykładowca 

w trakcie trwania semestru zacznie stwarzać problemy (nie doświadczyłam tego, ale 

znam taki przypadek-koleżanka chodziła na zajęcia z bookbinding na wydziale grafiki i 

miała z tego powodu nieprzyjemności). 

Zakwaterowanie- polecam zainteresować się akademikiem Domovmladeze Obchodni 

Akademie (ulicaKarasova1140/16). Akademik jest blisko uczelni (10 minut pieszo), ma 

duże pokoje, wifi, wyremontowaną łazienkę w każdym pokoju, dobrze wyposażoną 

kuchnię i jest tańszy, niż akademiki z uniwersytetu. Mieszkałam w nim w semestrze 

letnim, w semestrze zimowym mieszkałam w akademiku VSB- nie polecam, wyższa cena, 

gorsze warunki, pokoje są ciasne i stare, przez dwa miesiące mieliśmy plagę mrówek 

faraonek, do  tego musiałam dojeżdżać na uczelnię prawie pół godziny. 

Życie studenckie- na ulicy Stodolni (ulica z klubami) należy SZCZEGÓLNIE uważać na 

złodziei-mnóstwo ludzi jest tam okradanych ze wszystkiego, co da się ukraść, i nie są to 
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pojedyncze przypadki, należy uważać o wiele bardziej niż zwykle w miejscach 

publicznych. 

Organizacje studenckie- są dwie organizacje, które organizują eventy, integrację i 

wycieczki dla studentów z wymiany- ESNOstravska (z Uniwersytetu Ostravskiego) i 

ESNVSB (z uczelni technicznej. ESNOstravska niestety zajmuje się tym co ma  robić na 

"odwal się"- niektóre wydarzenia, które organizowali, były dobre, natomiast generalnie 

moje wrażenia są takie, że zajmują si ę tym tylko po to, aby mieć benefity z faktu, że 

zajmują się wolontariatem (w Czechach za tego typu wolontariat dostaje się 

dofinansowanie z uczelni ).Do tego duża część wolontariuszy traktuje studentów z 

wymiany z góry- podczas jednego z eventów wolontariusze obmawiali studentów z 

Erasmusa po czesku- wszystko dlatego, że na dany event (było to w praktyce wspólne 

chodzenie po pubach/klubach) grupa wolontariuszy wymyśliła tzw. gry/zadania 

integracyjne, które były niezwykle żenujące (przykładowe zadanie-biegaj nago po ulicy 

przez 2minuty). Niemal nikt nie chciał uczestniczyć w tych zadaniach-to był powód, dla 

którego wolontariusze obgadywali studentów dosłownie za ich plecami- stwierdzili, że ta 

grupa jest nudna i marnuje ich czas(!)- ogólny wydźwięk wypowiedzi świadczył o tym, że 

oni nie organizują tego, aby pomagać obcokrajowcom, tylko dla własnej rozrywki. 

Oczywiście, poznałam też parę osób z tej grupy, które są w porządku, moja buddy też 

była bardzo dobra, jednak niestety, grupa jako całość nie zrobiła na mnie dobrego 

wrażenia-radzę uważać lub chodzić na eventy do ESNVSB- grupa z uczelni technicznej 

robi zdecydowanie lepsze wrażenie, częściej organizuje eventy i są to rzeczywiście 

ciekawe rzeczy, jak: wycieczka w góry, zwiedzanie czy chociażby grill party na koniec 

semestru. 

 

1. Imię: XYZ 

2. Uczelnia, na której spędziłam/spędziłem swój pobyt w ramach programu Erasmus+: 

Ostravska Univerzita 

3. Kierunek studiów: Intermedia 

4. Semestr i rok akademicki w trakcie pobytu: 

1 rok studia II stopnia, semestr letni, rok akademicki 2019/2020 
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5. Opisz proszę kadrę i jej podejście do studentów, zasób wiedzy itp. 

Profesorowie pojawiają się na zajęciach sporadycznie i nie są specjalnie zainteresowani 

studentami z zagranicy. Natomiast większość kadry mówi płynnie po polsku co ułatwia 

komunikację. 

Polecam wybór pracowni profesora Kovolowskiego który jest jedyną osobą której 

naprawdę zależy na studentach, przychodzi na swoje zajęcia i można się od niego wiele 

nauczyć. 

6. Opisz proszę sprzęt i infrastrukturę uczelni, liczbę studentów w  pracowniach, 

poziom nauczania. 

Dostęp do sprzętu ok, co do studentów trudno powiedzieć ponieważ ta uczelnia 

generalnie jest pusta i kolegów z roku spotkałam dopiero na egzaminach końcowych. 

Problemem jest też komunikacja ponieważ większość studentów nie mówi po angielsku. 

7. Opisz proszę czy wyjazd na tę konkretną uczelnię był owocny pod względem 

artystycznym i naukowym. 

Trudno powiedzieć, większość prac wykonałam we własnym zakresie w domu. Poziom 

intermediów w Ostrawie nie zachwyca 

8. Czy  są jakieś przedmioty/pracownie, które szczególnie polecasz? 

Atelier Malby u prof. Frantiska Kovolowskiego 

9. Czy masz jakieś porady odnośnie do uczelni/zakwaterowania/transportu/innych 

tematów. 

Zakwaterowanie w Ostrawie jest tanie i łatwo znaleźć miejsce, co do transportu to 

wszystko działa na jedną kartę, która jest też legitymacją i miasto  jest bardzo dobrze 

skomunikowane. 
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AUSTRIA 

Universität für angewandte Kunst Wien 

1. Imię: XYZ 

2. Uczelnia, na której spędziłam/spędziłem swój pobyt w ramach programu Erasmus+: 

University of Applied Arts Vienna 

3. Kierunek studiów: Wzornictwo (Industrial Design) 

4. Semestr i rok akademicki w trakcie pobytu: sem. zimowy, rok akademicki 2019/20 

5. Opisz proszę kadrę i jej podejście do studentów, zasób wiedzy itp. 

Grupy nie są liczne, więc prowadzący znają swoich studentów.  Nie ma problemu z 

proszeniem o pomoc pracowników/ wykładowców, z którymi nie ma się zajęć.  Uczelnia 

ma status uczelni międzynarodowej, więc głównie komunikacja odbywa się w języku 

angielskim.  Kadra to ludzie z doświadczeniem i dokładną wiedzą ze swojej dziedziny 

6. Opisz proszę sprzęt i infrastrukturę uczelni, liczbę studentów w  pracowniach, 

poziom nauczania 

Poziom nie jest wyższy niż w Polsce, nie trzeba się czuć gorszym, ale studenci tutaj 

dostają o wiele większe możliwości rozwoju i wyboru ścieżki rozwoju.  W głównych 

pracowniach  jest od ok. 30 do 50 osób. Zależnie od kierunku, na konkretnych kursach, w 

zależności od potrzeb do 20 osób; a np. jak robiłam projekt z ceramiki, to pracowałam  

jeden na jeden z specjalistą z danej dziedziny (przy pracy nad formą odlewniczą z 

pracownikiem specjalizującym się w gipsie, przy odlewaniu i obróbce ze specjalistą od 

technologii odlewania). Prowadzone kursy są bardzo profesjonalne, dużo można się 

nauczyć, skonsultować  w razie  pytań, uzyskać wsparcie w przypadku chęci rozwoju w 

danym kierunku; (miałam kurs z oświetlenia scenicznego, który odbywał się w teatrze, 

gdzie mieliśmy szansę obserwować i testować typy oświetlenia). Całe podpiwniczenie 

budynku to najróżniejsze warsztaty z profesjonalnym sprzętem (łącznie z metalurgią, 

chyba tylko huty tam nie ma, choć nie daję głowy 😊 ).  Na każdą pracownię- studio 

przypada warsztat pierwszej potrzeby. Profesjonalne Studio fotograficzne oraz kilka 

mniejszych, na różnych wydziałach.  Wydział ceramiki, gdzie można uczestniczyć w 

wykładach, ćwiczeniach praktycznych i prowadzić własny projekt przy wsparciu 
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prowadzących. Profesorowie dbają o swoich podopiecznych, promują, organizują 

wystawy, zapraszają organizatorów eventów, informują o konkursach, nalegają na 

tworzenie portfolio i stron internetowych. Często kontaktują z ludźmi z branży. 

7. Opisz proszę czy wyjazd na tę konkretną uczelnię był owocny pod względem 

artystycznym i naukowym. 

TAAAAAAAK! Gdybym miała możliwość spędzenia  tam całego roku, na pewno bym 

skorzystała. 

Możliwość poszerzenia wiedzy ze światła i oświetlania, gdzie w Gdańsku nie miałabym 

takiej możliwości. Zdobycie wiedzy materiałowej z ceramiki, również nie do zdobycia w 

Gdańsku. 

8. Czy  są jakieś przedmioty/pracownie, które szczególnie polecasz? 

Polecam ceramikę, Rhino 2+grasshopper (gdzie drukowaliśmy  wyroby z ceramiki), Licht- 

und Toninstallation- oświetlenie w teatrze, Produktionstechnik für Bühnenraum- 

makietowanie scenografii, Experimentierlabor – Modellbau- zajęcia w warsztacie, 

Experimentierlabor – plastic- tworzenie form do nadmuchiwania przy użyciu maszyny do 

zgrzewania plastiku. 

9. Czy masz jakieś porady odnośnie do uczelni/zakwaterowania/transportu/innych 

tematów. 

Polecam korzystać z ofert akademików, szczególnie Akademikhilfe Wien, tylko dobrze się 

jak najwcześniej zarejestrować, ja mieszkałam na Handelskai i polecam, dobra 

komunikacja, wiele opcji. Ważne aby się ulokować blisko Sbahn alb Ubahn, wtedy 

komunikacja jest o wiele sprawniejsza. W centrum wcale nie jest tak drogo, trzeba 

poszukać. Bilet semestralny dala studentów jest za niecałe 80eur, a przez 4 mies. można 

podróżować wszystkim, na terenie całego miasta. Jako że Polacy są biedni można sobie 

wyrobić karty do sklepów socjalnych i robić zakupy tygodniowe za 10 euro, albo mniej. 
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Kunstuniversität Linz 

1. Imię: XYZ 

2. Uczelnia, na której spędziłam/spędziłem swój pobyt w ramach programu Erasmus+: 

Kunstuniversität Linz 

3. Kierunek studiów: Wzornictwo 

4. Semestr i rok akademicki w trakcie pobytu: I sem II rok studiów magisterskich, rok 

akademicki 2018/2019 

5. Opisz proszę kadrę i jej podejście do studentów, zasób wiedzy itp. 

Studenci są traktowani indywidualnie, poziom przystosowywany jest do konkretnej 

jednostki oraz jej samodzielności. Kadra jest pomocna i w przypadku 

niejasności/niezadowolenia ze strony studentów problemy są bardzo szybko i 

profesjonalnie załatwiane poprzez rozmowę i konsultacje. 

6. Opisz proszę sprzęt i infrastrukturę uczelni, liczbę studentów w pracowniach, 

poziom nauczania. 

Tablety Cintiq Wacom (ok.30), komputery z najnowszym oprogramowaniem Adobe CC, 

autodesk, Solidworks, Keyshot. Licencja na pakiet Adobe CC przypisana do każdego 

studenta (mailowo) dzięki czemu można z niej korzystać w domu. Laser, niezbędne 

narzędzia warsztatowe, maszyny CNC, drukarki 3D… nowoczesna biblioteka w której 

każdy student (nawet erasmus) ma prawo zamówienia do 4 książek na semestr, które 

nie są dostępne w ofercie biblioteki i będą dostarczone w przeciągu 1 miesiąca (10 

książek/sem + 2 tyg oczekiwania dla dyplomantów). Liczba studentów na wydziale: ok. 

40 Poziom indywidualizowany do potrzeb konkretnej jednostki, niesamowita chęć 

pomocy ze strony wykładowców (firmy, kontakt do prof. z innych uczelni). Wydział 

wzornictwa nie jest oderwany od rzeczywistości, a 3 projekty z 4 dostępnych do wyboru 

na początku semestru są realizowane we współpracy z firmą - dzięki czemu istnieje 

bardzo duża szansa nawiązania późniejszej współpracy, czy też wdrożenia projektu na 

rynek. 

7. Opisz proszę czy wyjazd na tę konkretną uczelnię był owocny pod względem 

artystycznym i naukowym. 
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W trakcie obecnego semestru realizowałam pracę naukową nt. związku między 

emocjami a materiałami ze współpracą z psychologów i analityków danych 

statystycznych z Sigmund Freud Universitat w Linz. Przeprowadziłam badanie na 32 

studentach z Kunstuniversitat, które planuje powtórzyć na takiej samej liczbie 

studentów z dwóch innych uczelni w Linz w celu porównania wyników i zebrania 

większej ilości danych. Miałam także możliwość bardziej naukowego i dokładnego 

opisania mojej pracy licencjackiej oraz dopracowania jej pod względem ergonomiczności 

kształtu. 

8. Czy są jakieś przedmioty/pracownie, które szczególnie polecasz? 

Digital 2, User Experience 2, Ergonomie (Modulschein) 

9. Czy masz jakieś porady odnośnie do uczelni/zakwaterowania/transportu/innych 

tematów: 

Nie. 
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NIEMCY 

BAU International Berlin University of Applied Sciences 

1. Imię: XYZ 

2. Uczelnia, na której spędziłam/spędziłem swój pobyt w ramach programu Erasmus+: 

Berlin International University of Applied Sciences 

3. Kierunek studiów: Architektura wnętrz 

4. Semestr i rok akademicki w trakcie pobytu: Studia drugiego stopnia, sem. III, rok 

akademicki 2019/2020 

5. Opisz proszę kadrę i jej podejście do studentów, zasób wiedzy itp. 

Jeden z przedmiotów projektowych “charette” był prowadzony przez osoby z zewnątrz. 

Były to osoby pracujące aktywnie jako architekci i dużo nauczyłam się podczas tych 

zajęć. Poza tym miałam okazję poznać czterech prowadzących z uczelni. Były wśród nich 

osoby z większym i mniejszym doświadczeniem zawodowym i wiedzą, ale byłam 

zadowolona z ogólnego poziomu zajęć. Wszyscy pracownicy uczelni byli sympatyczni i 

chętni do pomocy, wszyscy mówili po angielsku. Zdarzyło się kilka problemów 

organizacyjnych, ale nie stanowiły one dużych utrudnień. 

6. Opisz proszę sprzęt i infrastrukturę uczelni, liczbę studentów w pracowniach, 

poziom nauczania. 

Moja grupa liczyła 14 osób, a z tego, co wiem, na niektórych kierunkach było ich nawet 

mniej. Poziom wyposażenia uczelni oceniam bardzo dobrze, była tam mała biblioteka, 

kawiarnia, warsztat stolarski, laser i drukarka 3d do użytku studentów oraz drukarka 

małoformatowa i wielkoformatowa do użytku studentów w cenach dużo niższych niż te 

oferowane w drukarniach w mieście. Uczelnia jest młoda i wciąż się rozwija. Jednak ze 

względu na to, że jest to jedyna uczelnia, która oferuje architekturę wnętrz w Berlinie 

spodziewałam się trochę wyższego poziomu na tym kierunku. Poziom osób w mojej 

grupie był bardzo zróżnicowany, niektóre z nich miały duże doświadczenie, pracowały 

już kilka lat w zawodzie, ale większość była raczej przeciętna. Dodatkowo nie jest to 

uczelnia artystyczna, więc osoby, które chcą na niej studiować nie zdają testów 

wstępnych z rysunku. Na zajęciach byliśmy proszeni o prezentację koncepcji w formie 
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rysunku ręcznego i prowadzenie szkicownika i osoby, które przyjechały z uczelni 

artystycznych miały sporą przewagę. 

7. Opisz proszę czy wyjazd na tę konkretną uczelnię był owocny pod względem 

artystycznym i naukowym. 

Dla mnie ten wyjazd był bardzo owocny pod względem artystycznym i naukowym. Mimo 

nie najwyższego poziomu grupy mieliśmy ciekawe zadania i pomocnych prowadzących. 

Włożyłam dużo pracy w wykonanie projektów, dzięki czemu mogę je teraz wykorzystać 

w portfolio. Uczelnia oferuje też wiele wykładów, ciekawe pozycje w bibliotece, a Berlin 

jest pełen wydarzeń artystycznych, muzeów, galerii i ludzi z różnych krajów, od których 

można się wiele nauczyć, więc cały pobyt był dla mnie bardzo wzbogacającym 

doświadczeniem. 8. Czy są jakieś przedmioty/pracownie, które szczególnie polecasz? Z 

przedmiotów, na które uczęszczałam najbardziej podobał mi się przedmiot “charette 2” 

(prowadząca - Tina Buss) oraz “advanced visualisations” (prowadzący - Fredy Reimert). 

“Advanced visualisations” były trochę innym przedmiotem niż się spodziewałam - nie 

uczyliśmy się na nich żadnego konkretnego programu do wizualizacji, ale robiliśmy 

ćwiczenia dotyczące ogólnej prezentacji swoich pomysłów w różnych formach, a 

prowadzący miał dużą wiedzę i dawał inspirujące przykłady. 

9. Czy masz jakieś porady odnośnie do uczelni/zakwaterowania/transportu/innych 

tematów. 

Jeśli chodzi o transport, najbardziej opłaca się kupić bilet semestralny, który oferuje 

uczelnia. Kosztuje on ok. 190 euro, ale jest to najlepsza z możliwych opcji. Największym 

problemem jest znalezienie mieszkania. Ceny są wysokie i polecam zacząć go szukać jak 

najwcześniej. Jest też naprawdę dużo oszustów, dlatego nie można ryzykować i 

przelewać pieniędzy bez zobaczenia mieszkania. Polecam grupy facebookowe takie jak 

“Polacy w Berlinie”, “polscy studenci w Berlinie”, “expat ladies in Berlin” itp. Często 

można na nich znaleźć pomoc w różnych sprawach. W większości miejsc można 

porozumieć się w języku angielskim i wiele osób, które poznałam w Berlinie nie zna 

nawet podstaw niemieckiego, ale osobiście uważam, że warto znać chociaż podstawowe 

zwroty i słownictwo. Sporym zaskoczeniem było dla mnie to, że w wielu miejscach nie 

można płacić kartą. Nie jest to duża niedogodność, ale trzeba być na to przygotowanym. 

Moja ogólna ocena wyjazdu jest bardzo pozytywna i na pewno mogę polecić zarówno to 

miasto jak i uczelnię. 
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1. Imię: XYZ 

2. Uczelnia, na której spędziłam/spędziłem swój pobyt w ramach programu Erasmus+: 

Berlin International University of Applied Sciences 

3. Kierunek studiów: Wzornictwo 

4. Semestr i rok akademicki w trakcie pobytu: semestr III, rok akademicki 2019/2020 

5. Opisz proszę kadrę i jej podejście do studentów, zasób wiedzy itp. 

Otwarte i pomocne podejście do studenta. Duża swoboda podejmowania decyzji 

dotyczących projektu przy możliwości konsultacji. Oprócz samych rozmów dostawaliśmy 

prezentacje i materiały, który mogły być przydatne w pracy nad danym zadaniem. 

Czułam się traktowana z szacunkiem i poważaniem. Kadra jest bardzo kompetentna, 

każda wygłoszona opinia czy korekta była podana z uzasadnieniem. 

6. Opisz proszę sprzęt i infrastrukturę uczelni, liczbę studentów w  pracowniach, 

poziom nauczania. 

Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie ze względu na to, że moja wymiana przypadła na 

czas pandemii. Zajęcia w budynku uczelni miałam przez półtora tygodnia, więc wiele sal 

widziałam jedynie raz podczas oprowadzania. Uczelnia jest znacznie mniejsza niż 

myślałam, gdyż budynek, w którym się znajduje jest przez nią zajęty jedynie na dwóch 

piętrach i w piwnicy. Pozostałą część budynku zajmują inne firmy i biura. Mimo to 

odniosłam wrażenie, że niczego jej nie brakuje. Są dwie sale komputerowe, w jednej z 

nich miałam raz zajęcia, w mojej ocenie zdecydowanie nie są przestarzałe. Biblioteka jest 

nie duża ale bardzo wygodna z dużymi stołami do pracy i wielkimi oknami. Nie umiem 

się wypowiedzieć na temat dostępnych w niej pozycji książkowych, ale od poznanych 

studentów słyszałam, że można w niej znaleźć wiele pozycji związanych ze wzornictwem 

i projektowaniem, a propozycje studentów odnośnie nowych książek są brane pod 

uwagę. Jest też self study room, bardzo miła stołówka na ostatnim piętrze (super widoki 

:)), automaty z kawą i przekąskami oraz warsztaty w piwnicach, z których jednak nie było 

mi dane skorzystać przez światowy lockdown. 

7. Opisz proszę czy wyjazd na tę konkretną uczelnię był owocny pod względem 

artystycznym i naukowym. 
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Brałam udział w zajęciach w dwóch pracowniach projektowych, oba przypadki 

zakończyły się produktem. Najbardziej doceniam możliwość w pracy w grupach, w 

których skład wchodziły osoby z różnych kierunków (wzornictwo, grafika, architektura 

wnętrz). Jest to doświadczenie, którego nie udało mi się zdobyć na uczelni macierzystej, 

a które dało mi dużo pewności siebie, informacji na temat pracy w zespole projektowym 

i wiele radości z pracy :) 

8. Czy  są jakieś przedmioty/pracownie, które szczególnie polecasz? 

Sustainable design - zajęcia na które trafiłam przypadkiem, kiedy okazało się, że w 

pracowni mebla nie będzie dla mnie miejsca. Prowadząca jest projektantem produktu, 

zajęcia dostarczają dużo wiedzy na temat projektowania ze świadomością ekologiczną 

oraz znajomością nowych materiałów. W moim semestrze mieliśmy zajęcia łączone z 

kierunkiem architektury wnętrz i tworzyliśmy projekt we współpracy z firmą zewnętrzną. 

GD/PD - zajęcia prowadzone przez czworo wykładowców. Każdy z prowadzących ma 

inną specjalizację (produkt, grafika, UX). Możliwość pracy z tak szeroką konsultacją jest 

czymś wartym doświadczenia. Również podejście do studentów jest pomocne i 

rzeczowe. 

9. Czy masz jakieś porady odnośnie do uczelni/zakwaterowania/transportu/innych 

tematów. 

Zakwaterowanie w Belinie to największy koszt i kłopot. Na uczelni znajduje się stołówka, 

gdzie można zakupić ciepłą zupę lub lunch w przyzwoitych cenach. Ja jednak polecam 

nastawić się na przygotowywanie własnych posiłków. Jest to tańsze, a na uczelni jest 

miejsce gdzie można spokojnie zjeść oraz skorzystać z mikrofalówki lub czajnika. Berlin 

jest bardzo dobrze skomunikowany. Na początku byłam przerażona gdy zobaczyłam, że 

jadąc z mieszkania na uczelnię będę musiała się dwa razy przesiadać. Na szczęście 

zarówno metro jak i autobusy jeżdżą często i gęsto, więc nie ma z tym problemu. Jeżeli 

jest taka możliwość to warto znaleźć zakwaterowanie w niedalekiej odległości od uczelni 

i używać roweru jako środka transportu. W okolicy uczelni jest wiele ścieżek 

rowerowych. 
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Hochschule Düsseldorf 

 

1. Imię: XYZ 

2. Uczelnia, na której spędziłam/spędziłem swój pobyt w ramach programu Erasmus+: 

Hochschule Düsseldorf (University of Applied Sciences Düsseldorf) 

3. Kierunek studiów: Architektura wnętrz (architektura) 

4. Semestr i rok akademicki w trakcie pobytu: semestr IV, rok akademicki: 2019/2020 

5. Opisz proszę kadrę i jej podejście do studentów, zasób wiedzy itp. 

Kadra była bardzo otwarta na nas, studentów. Wiedza również rozbudowana, spora 

część kadry była obcokrajowcami, co bardzo pozytywnie rzutowało na jakość korekt, 

poszerzanie kulturowych horyzontów. 

6. Opisz proszę sprzęt i infrastrukturę uczelni, liczbę studentów w  pracowniach, 

poziom nauczania. 

Poziom i organizacja nauczania był na wysokim poziomie, uczelnia rozbudowana i 

wyposażona w specjalistyczny sprzęt odpowiedni dla każdego kierunku. Niestety nie 

korzystałam z niego (zamknięcie uczelni przez COVID-19). 

7. Opisz proszę czy wyjazd na tę konkretną uczelnię był owocny pod względem 

artystycznym i naukowym. 

Myślę, że wyjazd był dla mnie korzystny pod względem naukowym z racji, iż była to 

uczelnia techniczna - nie miałam zajęć stricte artystycznych. 

8. Czy  są jakieś przedmioty/pracownie, które szczególnie polecasz? 

Najbardziej polecam przedmiot Entwurf (w moim przypadku zarówno z prof. Molestina, 

jak i prof. Wendland) oraz Darstellung II (modelowanie 3D - bardzo dobra organizacja, 

przekazanie wiedzy, zapewniona licencja na czas trwania semestru). 

9. Czy masz jakieś porady odnośnie do uczelni/zakwaterowania/transportu/innych 

tematów. 
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Co do uczelni: więcej pytać - o wszystko. W mojej sytuacji okazało się, że akurat mój 

wydział był prowadzony wyłącznie po niemiecku, czego nie wiedziałam. Tak samo 

program wydziału Architektury zmieniał się co semestr (Architektura 

Wnętrz/Architektura). Nie wiedząc tego, akurat trafiłam na semestr typowej 

architektury, co nie do końca było odpowiednikiem mojego kierunku na uczelni 

macierzystej. 

 

Hochschule Mainz 

1. Imię: XYZ 

2. Uczelnia, na której spędziłam/spędziłem swój pobyt w ramach programu Erasmus+: 

Hochschule Mainz 

3. Kierunek studiów: Grafika ( communication design) 

4. Semestr i rok akademicki w trakcie pobytu: 5 semestr , 1 stopień, rok akademicki 

2018/2019 

5. Opisz proszę kadrę i jej podejście do studentów, zasób wiedzy itp. 

Zajęcia prowadzone były w języku niemieckim, jednak korekty w języku angielskim co 

ułatwiało pracę. Bardzo pomocna była asystentka koordynatora, do której można było 

się zgłosić z każdym problemem. Wykładowcy czasem skracali ilość informacji 

przeznaczonej  dla studentów Erasmus co jak sądzę w  pewnym stopniu odbiło się na 

projektach. Samo podejście kadry uważam za profesjonalne a przede wszystkim 

sympatyczne. Starali się dostosować i pomagać. 

6. Opisz proszę sprzęt i infrastrukturę uczelni, liczbę studentów w  pracowniach, 

poziom nauczania 

Sale praktyczne jak sitodruk czy bookbinding były rewelacyjnie przystosowane. Na 

uczelni była w miarę tania drukarnia, jednak trzeba było się wpisać w kolejkę. Skanery i 

komputery Mać były do dyspozycji studentów. W zależności od przedmiotu w grupie 

było od 6 do 27 studentów w skrajnych przypadkach. 
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7. Opisz proszę czy wyjazd na tę konkretną uczelnię był owocny pod względem 

artystycznym i naukowym. 

Cieszę się, że poznałam inny sposób patrzenia na sztukę i dydaktykę. Wyjazd pozwolił 

czuć mi się swobodniej ze swoimi pracami. Możliwość porównywania prac z uczniami z 

całego świata była cudowna. Nowe spojrzenie zdjęło dużo stresu z projektowania, który 

nakłada uczelnia w Polsce 

8. Czy  są jakieś przedmioty/pracownie, które szczególnie polecasz? 

Pracownia Bookbinding a w niej bardzo wykwalifikowana prowadząca. 

9. Czy masz jakieś porady odnośnie do uczelni/zakwaterowania/transportu/innych 

tematów. 

Trzeba przygotować więcej pieniędzy niż się zakłada, ponieważ wszędzie są ukryte koszty 

np. 5€ za materiały do poszczególnej pracowni czy różnego rodzaju opłaty. (Router do 

akademika, kable, sprzęt podstawowy, pralnia itd. ) jeżeli jest możliwość opłaca się 

zabrać rower. 
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FINLANDIA 

Yrkeshögskolan Novia 

1. Imię: XYZ 

2. Uczelnia, na której spędziłam/spędziłem swój pobyt w ramach programu Erasmus+: 

Novia University of Applied Sciences 

3. Kierunek studiów: Grafika 

4. Semestr i rok akademicki w trakcie pobytu: semestr 4, rok akademicki 2019/2020 

5. Opisz proszę kadrę i jej podejście do studentów, zasób wiedzy itp. 

Kontakt z kadrą, z którą spotkałam się w uczelni, do której uczęszczałam podczas 

wymiany studenckiej, to jedno z najlepszych wspomnień z Finlandii. Wszyscy profesorzy 

pracujący w Yrkeshögskolan Novia przekazują wiadomości dotyczące grafiki na bardzo 

wysokim poziomie. Przez cały czas trwania wymiany czułam, że bardzo się rozwijam 

dzięki temu, w jaki sposób są prowadzone zajęcia. Pozytywnie zaskoczyło mnie również 

indywidualne podejście do studenta oraz troska o wszystkich uczestników wymiany 

studenckiej - zawsze czuliśmy, że o wszystko możemy zapytać profesorów. 

6. Opisz proszę sprzęt i infrastrukturę uczelni, liczbę studentów w pracowniach, 

poziom nauczania. 

Jeśli chodzi o sprzęt to w uczelni było właściwie wszystko, czego tylko potrzebowaliśmy. 

Miałam możliwość codziennego korzystania z sali z iMac-ami, wypożyczenia iPada na 

nieograniczony czas, korzystania ze skanerów dobrej jakości, drukowania z 

wykorzystaniem plotera, który znajdował się w uczelni i wiele innych. Uczelnia była 

również wyposażona we wszystkie potrzebne programy pakietu Adobe, a biorąc pod 

uwagę, że każdy z nas miał do uczelni swój klucz i mogliśmy przebywać w salach nawet 

w nocy, nie było też potrzeby by indywidualnie płacić za programy graficzne. 

Yrkeshögskolan Novia ma również bardzo dobrze wyposażone studia fotograficzne. 

Podczas kursu z fotografii czułam ogromną dowolność jeśli chodzi o korzystanie ze 

sprzętu. Mogłam wypożyczać aparaty analogowe, lustrzanki, lampy, statywy. W tym 

wszystkim miałam ogromny wybór, więc niezależnie od zaawansowania projektu zawsze 

miałam możliwości, by go zrealizować. 
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7. Opisz proszę czy wyjazd na tę konkretną uczelnię był owocny pod względem 

artystycznym i naukowym. 

Myślę, że wybór tej konkretnej uczelni był najlepszym, jaki mogłam podjąć. 

Yrkeshögskolan Novia reprezentuje wysoki poziom i jakość nauczania i wydaje mi się, że 

studiowanie tam, nawet jeśli tylko przez 5 miesięcy, było dla mnie po prostu zaszczytem. 

Fakt, że spotkałam tak wykształconych i otwartych ludzi to jedna z najlepszych rzeczy, 

jakie spotkały mnie podczas edukacji. 

8. Czy są jakieś przedmioty/pracownie, które szczególnie polecasz? 

Szczególnie dużo nowych i przydatnych informacji wyniosłam z pracowni typografii. 

Wydaje mi się, że ilość zadań i ich zaawansowanie, ale też bardzo konkretne korekty ze 

strony wykładowców, pozwoliły mi na ogromny rozwój w tym kierunku. Ogromnie 

zaimponowało mi również podejście do fotografii. Podczas tego kursu dowiedziałam się 

dużo o psychologii i o tym jak można skutecznie wpłynąć na emocje odbiorcy. Nawet 

jeśli zajęcia z fotografii na tym uniwersytecie nie rozwinęły mnie szczególnie pod 

względem technicznym, to rozwój na przestrzeni teorii i psychologii fotografii jest tam 

bardzo wysoki. 

9. Czy masz jakieś porady odnośnie do uczelni/zakwaterowania/transportu/innych 

tematów. 

Myślę, że bardzo ważne jeśli chodzi o zakwaterowanie jest to, że w Jakobstad większość 

studentów mieszka w kawalerkach (chyba trochę z racji mentalności Finów i cenienia 

sobie przez nich prywatności), natomiast bardzo korzystnie finansowo może wyjść 

dogadanie się z kimś (nawet z innego kraju) z Erasmusa, by wynająć coś razem. Z mojego 

doświadczenia wygląda to tak, że osoby, które zrobiły w ten sposób, miały później o 

wiele większe możliwości jeśli chodzi o podróżowanie, ponieważ dysponowały większym 

budżetem. Bardzo dobrą opcją, jeśli ktoś wybiera Novie, jest również wyrobienie karty 

ESN Vaasa. Wszystkie wyjazdy, które organizuje ESN (Laponia, Norwegia, Szwecja, 

Islandia) są z tą kartą o wiele tańsze. Mimo, że to może być dość oczywiste to bardzo 

ważne jest (jeśli ktoś wybiera się do Novii w miesiącach zimowych), by wziąć naprawdę 

ciepłe ubrania i porządne, zimowe buty. 
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ESTONIA 

Eesti Kunstiakadeemia 

1. Imię: XYZ 

2. Uczelnia, na której spędziłam/spędziłem swój pobyt w ramach programu Erasmus+: 

Estonian Academy of Arts 

3. Kierunek studiów: Wzornictwo (Design and Crafts) 

4. Semestr i rok akademicki w trakcie pobytu: semestr letni, rok akademicki  2019/2020 

5. Opisz proszę kadrę i jej podejście do studentów, zasób wiedzy itp.  

Kadra była zaskakująco pomocna i zaangażowana w proces studiowania. Ani przez 

moment nie odczułam uprzedzenia związanego z byciem studentką z wymiany. 

Wszystkie zajęcia były prowadzone w języku angielskim, więc nie było żadnego 

problemu z komunikacją. Pracownicy byli niesłychanie pomocni i przekazywali wiedzę w 

sposób bardzo zrozumiały. 

6. Opisz proszę sprzęt i infrastrukturę uczelni, liczbę studentów w pracowniach, 

poziom nauczania. 

Nowy budynek uczelni został zaprojektowany z myślą o kolaboracji wielu wydziałów i 

pracowni. Wszystko mieści się w jednym miejscu i architektura ma zachęcać studentów 

do eksperymentów i podejmowania prób pracy w innych materiałach. Warto zwiedzać 

inne pracownie i rozmawiać z prowadzącymi z innych wydziałów. EKA jest wzorowo 

wyposażona. W pracowni jubilerskiej każdy student otrzymuje własne stanowisko pracy 

na cały rok. Pracownia jest otwarta codziennie od 9:00-22:30, z dostępem do wsparcia 

technicznego. Grupy studentów podczas zajęć liczą od 5 do 15 osób. Prowadzący 

traktują studentów bardzo indywidualnie i są bardzo dobrym wsparciem. Inni studenci 

są również chętni do udzielania pomocy technicznej. 

7. Opisz proszę czy wyjazd na te konkretną uczelnię był owocny pod względem 

artystycznym i naukowym. 

Pobyt na uczelni w Estonii był niezwykle owocny głównie dzięki dostępowi do 

warsztatów i narzędzi, możliwości podjęcia kursów z całej oferty uczelni i otwartość 

prowadzących. 



 
 

83 
 

8. Czy są jakieś przedmioty/pracownie, które szczególnie polecasz? 

Ofertę pracowni Akcesoriów i Biżuterii (Accessory Design/Jewellery and Blacksmithing) - 

są to pracownie w których spędzałam najwięcej czasu podczas wymiany). Studio 

fotograficzne 

9. Czy masz jakieś porady odnośnie do uczelni/zakwaterowania/transportu/innych 

tematów. Zakwaterowania najlepiej szukać na stronach city24.ee, kv.ee. Tam można 

znaleźć oferty wynajmu mieszkań (nie pojedynczych pokoi). Najlepiej szukać ofert 

bezpośrednio od właściciela mieszkania, żeby uniknąć opłat maklerskich, które wynoszą 

zazwyczaj koszt miesięcznego wynajmu mieszkania. Transport publiczny w Tallinie jest 

darmowy, ale tylko po wyrobieniu Estonian ID (prosta procedura, która zajmuje ok. dwa 

tygodnie). Przez zarejestrowaniem transport jest płatny, najlepiej kupować bilety 

wielodniowe przez internet na dedykowanej stronie. Tallinn jest dobrze 

skomunikowany, po mieście jeżdżą autobusy, trolejbusy 
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IRLANDIA 

National College of Art and Design (NCAD) 

1. Imię: XYZ 

2. Uczelnia, na której spędziłam/spędziłem swój pobyt w ramach programu Erasmus+: 

National College of Art and Design 

3. Kierunek studiów: Grafika (Moving Image) 

4. Semestr i rok akademicki w trakcie pobytu: II semestr II rok, rok akademicki 

2019/2020 

5. Opisz proszę kadrę i jej podejście do studentów, zasób wiedzy itp. 

Kadra miała świetne podejście do studentów, podchodzili do nich bardzo personalnie i z 

wielką troską, zwłaszcza świetna była administracja. Zasoby wiedzy są łatwo dostępne, a 

kadra często podsuwa nowe źródła i pomocne narzędzia. 

6. Opisz proszę sprzęt i infrastrukturę uczelni, liczbę studentów w  pracowniach, 

poziom nauczania 

Ponieważ uczelnia mieści się w historycznym budynku część infrastruktury jest starsza, 

ale wszystko jest utrzymane w dobrej kondycji. Wydział grafiki jest w jednym z nowszych 

budynków. Sprzęt jest w dobrej kondycji, działa sprawnie i jest często wymieniany/ 

kontrolowany przez wydział IT. Pracownie są dostosowane do ilości studentów, którzy 

najczęściej pracują w dużych salach. Każdy student ma swoje własne biurko. Poziom 

nauczania jest wysoki, wykładowcy to profesjonaliści. 

7. Opisz proszę czy wyjazd na tę konkretną uczelnię był owocny pod względem 

artystycznym i naukowym. 

Uważam, że wyjazd był owocny. Udało mi się zyskać nowe spojrzenie na pracę z 

animacją i popracować z odzieżą, na co nie miałabym szansy w Gdańsku. Zwłaszcza 

zadowolona byłam z zajęć teoretycznych o wpływie designu na środowisko- to temat, 

którego nie poruszamy u nas. 

8. Czy  są jakieś przedmioty/pracownie, które szczególnie polecasz? 
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Wykładowe zajęcia teoretyczne są fantastyczne- jest ok. 20 różnych tematów do wyboru 

i wszystkie są interesujące- zajęcia o teatrze i filmie, języku sztuki, ekologii i ekonomii 

albo o sferach LGBT+. Bardzo podobały mi się zajęcia z bloku Collaboration- były 

prowadzone na poziomie całego roku, między różnymi wydziałami i owocowały bardzo 

interesującymi projektami. 

9. Czy masz jakieś porady odnośnie do uczelni/zakwaterowania/transportu/innych 

tematów. 

Jeżeli chodzi o transport, jeżeli mieszka się wystarczająco blisko, naprawdę polecam 

spacer- układ miejski jest prosty w nawigacji, a komunikacja miejska wychodzi bardzo 

drogo. Jeżeli trzeba jeździć, koniecznie polecam załatwić sobie kartę miejską i aplikację z 

autobusami, która na żywo się aktualizuje, bo często się spóźniają (ogólnie transport 

publiczny nie jest najlepiej zorganizowany).  Na terenie uczelni jest kafeteria, która jest 

niezależna od uczelni, ale funkcjonuje trochę jako szkolna stołówka- jedzenie tam jest 

pyszne i mega sycące, plus nie wychodzi dużo drożej, niż jedzenie w domu (burgery za 4 

euro! Pyszności.) Standardowy miesięczny czynsz to ok. 550-600 euro miesięcznie. Jeżeli 

płacisz mniej, trzeba uważać i ostrożnie wszystko sprawdzić. Standardem jest brak 

umowy o wynajem- nawet wśród Irlandczyków. 

 

 

 

 


