
Sprawozdanie z wyjazdu na praktyki 

Koszyce (Słowacja), rok akademicki 2018/19 

 

Na pierwszym semestrze studiów magisterskich zdecydowałam się wyjechać na praktyki z 

programu Erasmus+ do firmy Biomedical Engineering s.r.o. w Koszycach, na Słowacji. Mój wyjazd 

trwał 2 miesiące – od 17 czerwca do 16 sierpnia 2019. 

 

Dojazd 

Słowacja jest krajem sąsiadującym z Polską od południa. Można do niej dojechać autobusem 

(Flixbus z Warszawy – około 9 godzin) lub przylecieć na lotnisko w Koszycach (PLL Lot). Od lotniska 

w Budapeszcie Koszyce oddalone są o około 3,5 godziny autobusem. Ja wybrałam najtańszy 

sposób – Flixbusem za około 70 złotych. Po przekroczeniu granicy pojawiły się słowackie napisy, 

ale krajobraz za oknem pozostał bardzo podobny do polskiego. Słowacja - człowiek czuje się tam 

jak w domu. 

 

 

Zdjęcie zrobione około godziny drogi od Koszyc, w tle krajobraz typowo słowacki. 



Życie w Koszycach 

W związku z tym, że firma współpracuje z Uniwersytetem Technicznym w Koszycach, nie miałam 

problemu z dostaniem pokoju w akademiku tuż przy uczelni, 15 minut piechotą od firmy. Na 

praktyki pojechałam z koleżanką, więc mieszkałyśmy we dwie w pokoju i miałyśmy do dyspozycji 

cały segment z łazienką i kuchnią wyposażoną w aneks kuchenny, mikrofalówkę i lodówkę.  

Ceny w supermarketach są nieznacznie wyższe niż w Polsce, jednak stypendium w zupełności 

pozwala utrzymać się w Koszycach. Dostawałam 500€ miesięcznie i płaciłam 100€ miesięcznie za 

akademik, pozostałe 400€ starczało na podstawowe rzeczy, ale również jednodniowe wycieczki 

czy czasem wyjścia na lunch do słowackich restauracji. 

 

Centrum Koszyc, stare miasto 

 

Firma 

Firma Biomedical Engineering s.r.o. współpracuje ścisle z Uniwersytetem Technicznym w 

Koszycach, dlatego część praktyk spędziłam na uczelni. Moim zadaniem było przygotowanie 

merytoryczne oraz research do badań naukowych na próbkach drukowanych 3D ze stopu tytanu 

Ti64ELI, które później mam w planach wykorzystać w pracy magisterskiej. Moim opiekunem był 

doktor habilitowany pracujący na Uniwersytecie Technicznym, jednocześnie Research & 



Development Manager firmy, dlatego miałam zapewnione wsparcie merytoryczne w całym 

procesie. Firma sama w sobie jest bardzo mała – ma zaledwie kilku pracowników, ale wszyscy byli 

pomocni. Praktyki nie były stresujące, atmosfera pracy była bardzo przyjemna, co pozytywnie 

wpłynęło na moją motywację i chęć nauki. 

 

 

Podsumowanie 

Wyjazd na praktyki z programu Erasmus+ jest ogromną szansą dla każdego studenta i umożliwia 

sprawdzenie swoich umiejętności w międzynarodowym środowisku. Pozwala szlifować język 

obcy w pracy zawodowej i otwiera umysł na nowe możliwości. Jest to zdecydowanie 

doświadczenie warte polecenia. 
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