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Decyzja 
Wyjazd z programem Erasmus + był dla mnie spontaniczną decyzją. 

 Od zawsze wiedziałam, że któregoś dnia zgłoszę się na wyjazd jednak nie 
spodziewałam się, że nastąpi to tak szybko.  

W połowie 4 semestru na Wydziale Architektury podczas przerwy na lunch 
koleżanka zaproponowała mi wspólny wyjazd. W tamtej chwili uznałam, że trzeba 
korzystać z okazji i zgłosiłam się do rekrutacji na wyjazd. 

Celem wyjazdu była uczelnia VIA University College w Horsens, Dania. 
Ważnym aspektem wyboru miejsca był dla nas język angielski. Między innymi to 
skłoniło nas do wybrania uczelni w Danii. 
 

AKADEMIK 
Jak można ujrzeć w tytule następnego punktu jako zakwaterowanie 

wybrałyśmy akademik. W Horsens mamy do wyboru dwa akademiki: Kamjatka oraz 
Student Village. Oba miejsca różnią się odległością od uczelni. 

Naszym wyborem było Student Village, akademik który był dosłownie 
naprzeciwko naszej uczelni. Zdecydowałam się na akademik ze względu na to, że 
uznałam, że jest to świetny wybór gdy po raz pierwszy student wybiera się na 
wymianę.  

Dlaczego? Dlatego, że masz stały kontakt z biurem który zapewni ci 
większość niezbędnych akcesorii np. kuchennych takich jak garnki czy sztućce. 
Nie ukrywajmy jadąc na 6 msc. wymianę trzeba spakować jak największą ilość 
niezbędnych rzeczy tak, aby nie dopłacać za nadwagę na lotnisku. 

Wyjeżdżając po raz kolejny na wymianę polecam wybór mieszkania, a raczej 
jego wynajem. Jest to tańsza opcja jeżeli bierzemy pod uwagę Danię. 

Różnice pomiędzy akademikiem Kamjatka a Student Village: 
 

 Kamjatka Student Village 

Cena x  

Odległość od uczelni  x 

Imprezy x x 

Układ pomieszczeń  x 
 

● x oznacza korzystniejszą opcję 



 
Największym minusem wyboru akademików jako zakwaterowania jest 

internet. W student Village mamy sieć która odpowiada za wszystkie routery.  
Akademik składa się z czterech, 3 piętrowych bloków. Wieczorami można było 
spodziewać się problemów z łącznością do sieci. 
 

Komunikacja miejska 
W Danii komunikacja miejska jest bardzo droga. Godzinny bilet autobusowy w 

Horsens kosztuje 22ddk czyli 12zł. W Kopenhadzę jest on dwa razy droższy- 44 ddk. 
Podczas naszego pobytu użyłyśmy  komunikacji miejskiej tylko raz, podczas 
naszego powrotu. 

Horsens jest bardzo małym miasteczkiem, wielu studentów odsprzedaje 
swoje rowery kolejnym studentom. Warto skorzystać z takiej opcji. 

Centrum jest oddalone o 4km od Student Village spacer w jedną stronę 
zajmował nam 30 min. Podczas naszego pobytu rowery były zbędne. 

Aplikcja umożliwiająca zakup biletu: Midttrafik 
 

Transport Polska-Dania 
Aby dostać się do Horsens skorzystałyśmy ze Skandynawskich linii lotniczych 

SAS. Koszt biletu w jedną stronę wraz z bagażem ( 23kg duża walizka oraz 8kg 
bagaż podręczny + torba z laptopem) wyniósł nas około 340zł. 

Ważne jest aby szukać tanich połączeń, np: bilet powrotny kupiłyśmy podczas 
Black Friday cena biletu wyniosła nas 220zł.  

Ważny jest również transport z lotniska do Horsens. Lotnisko znajduje się w 
Kopenhadzę. Z CPH uznałyśmy, że kupimy bilety na pociąg. Ważne jest aby 
podczas zakupów biletów pociągowych zaznaczyć opcję : Orange Ticket oraz Youth 
Pass. Są to dwie zniżki dla studentów, które się ze sobą łączą. 

W tym momencie VIA Univeristy Collage jest oddalone od dworca w Horsens 
o 5-6km. Dlatego warto jest skorzystać tutaj z biletu autobusowego o którym 
wspomniałam wyżej. 

Aplikacja umożliwiająca zakup biletu na pociąg połączenie 
Kopenhaga-Horsens: DSB. 

Wyżywienie 
Obalamy mit że Dania jest droga. Oczywiście kupując gotowe jedzenie można 

wydać fortune! Jak sobie z tym poradzić?  
 

1. Aplikacja Too Good To Go-  W Danii prawo zakazuje piekarniom 
sprzedaży dwudniowego pieczywa. Poprzez aplikacje Too Good To 
Go, która reguluje marnowanie żywności można zakupić paczkę 
pieczywa za 40 ddk ( 22zł). Pieczywo odbieramy około godziny 16. 
Jest to pieczywo z porannej dostawy.  



Dla porównania w Lidlu o godzinie 16 kupisz bohenek chleba o 
wartości 35-40 ddk, który również jest z porannej dostawy i leży na 
półce cały dzień. Z aplikacją Too Good To Go za 40 ddk odbierasz 
wypieczone tego samego dnia pieczywo z Duńskiej piekarni.  
Każda paczka jest inna. Dla przykładu pierwsza paczka w cenie 40ddk 
zawierała: 4 kanapki typu Subway, 3 bochenki chleba, 20 bułek, 4 bułki 
słodkie oraz duńskie ciastko. Jakość jest taka sama jednak ilość 
diametralnie się różni. 
 

2. Produkty suche typu ryż, makaron, kasza itd.- Warto jest wysyłać 
paczki z Polski! Szczerze mówiąc słoiki również wchodzą tu w grę. Kto 
by pomyślał wysyłać słoiki z Polski do Danii. Szczerze mówiąc to może 
wam uratować życie. Koszt wysłania 40kg paczki z Polski do Danii to 
100zł. Wysyłka paczki wraz z opłatą kuriera wychodzi taniej niż 
kupowanie stałych produktów w sklepach. 
Aplikacja do zamówienia kuriera: E-paka 
 

3. Owoce i warzywa- robiąc zakupy sprawdzajcie gazetki! Np. w Aldi co 
tydzień macie top 5. Czyli 5 produktów, które kosztują 2-3 ddk. Warto 
zakupić wtedy owoce na cały tydzień. 
 

4. Woda- uwaga w Danii woda w kranie jest pitna. Nie ma sensu 
wydawać pieniędzy na wodę w sklepie. Również na uczelni macie 
wodopoje z których studenci nalewają wodę. 
 

Pobyt/ Uczelnia 
Wybór specjalizacji. Wyjeżdzając do Danii z Wydziału Architektury macie do 

wyboru dwa profile: Construction Managment Class oraz Design Class.  
Podczas naszego wyjazdu wybrałyśmy Construction Managment- czyli zarządzanie 
konstrukcją. Jeżeli zależy wam na stypendium naukowym i uważacie że średnia 5.0 
jest niemożliwa, również się tu z wami nie zgodzę. Po powrocie z Danii nasze 
średnie wynoszą 4.66 oraz 5.0. Uważam, że warto wybrać tą specjalizację chociażby 
dla tego, że porównując nasz system nauczania a duński system, masz konkretne 
kryteria zaliczenia więc przykładając się można wrócić z naprawdę świetną średnią. 

Budynek VIA jest nowoczesny i przystosowany do studentów. Każda klasa 
ma swoją salę. To nauczyciele przychodzą do was, a nie wy do nich. Są dostępni dla 
was codziennie od 8-16. Salę są świetnie wyposażone. Mają szafki, wodopoje, 
elektryczne biurka. Nie ukrywajmy robiąc projekty 24/24 ciągłe siedzenie jest 
męczące. Na ratunek przychodzi nam elektryczne biurko które można podwyższyć i 
robić projekt na stojąco.  



Nauczyciele są bardzo pomocni i mili. Zwracają się do Ciebie po imieniu, co 
za tym idzie Ty do nich również. Nie wywyższają się, odpisują na maile w ciągu 10 
min. Zawsze są do dyspozycji studentów. To oni są dla nas, a nie my dla nich. 
Na przykład po tzw. przetargu w którym robiliśmy kosztorysy projektu, główny 
prowadzący przyniósł dla całej klasy świeże duńskie bułeczki oraz gorącą kawę w 
celu celebrowania zakończonego etapu projektu. 

 
 

Studenckie życie 
Trudno nie wspomnieć tu o imprezach. W Horsens mamy studencki bar: 

Valhalla, który jest otwarty w każdą sobotę- wybierajcię się tam jak najczęsciej w 
okresie świątecznym jest on zamknięty. 

 Na uczelni mamy również Campus Cafe- czyli kawiarnię, którą również warto 
odwiedzić- są w niej organizowane tematyczne imprezy jak np: karaokę czy 
wycinanie lampionów na Halloween. 

W porównaniu do Białegostoku nie znajdziesz tu wielu klubów. Imprezy to 
zazwyczaj domówki lub spędzanie wieczorów w barach.  
Podczas naszego pobytu miałyśmy świetną klasę z którą co weekend 
organizowałyśmy imprezy lub wyjścia na kręgle czy też bilard.  
 

 Podsumowanie 
Wyjazd z programu Erasmus+ to najlepsze doświadczenie jakie możesz 

przeżyć podczas swojego studenckiego życia! Poznajesz nowe kultury, nowych ludzi 
przy czym szlifujesz swój język.  
Nie ukrywajmy, Polski system nauczy Cię jak się przedstawić po Angielsku, lecz nie 
nauczy cię płynnego posługiwania się specjalistycznym językiem, który przyda Ci się 
w zawodzie.  

Podczas pobytu na wymianie warto jest mieć towarzysza z którym wybierasz 
się na wymianę. Osobiście nie wyjechałabym sama na wymianę. Chociażby dlatego 
że na początku zawsze jest łatwiej i masz oparcie w drugiej osobie.  

 
● Czy wyjechałabym na wymianę z Erasmus+ jeszcze raz? Tak! 
● Czy polecam takie doświadczenie? Tak! 
● Czy otwiera to nowe ścieżki w drodzę twojej kariery? Tak! 

 
 
 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
  


