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1. Przygotowania oraz dostanie się  

 

Na wyjazd z programem Erasmus+ zdecydowałam się z powodu chęci polepszenia 

znajomości języka angielskiego, zamieszkaniu poza Polska oraz większego usamodzielnienia 

się. Aby wziąd udział w rekrutacji należało spełnid następującego wymogi: średnia równa 

bądź większa od 3.2, zdanie egzaminu na poziomie B1 oraz brak długów kredytowych z 

poprzednich semestrów. Kiedy wymogi te zostały spełnione można było przystąpid do 

wyboru paostwa oraz uczelni na jakiej chciało się spędzid kolejny semestr. W moim 

przypadku była to stolica Słowenii – Ljubljana. Dlaczego akurat to miejsce? Nigdy nie byłam w 

tym paostwie, a słynęło ono z pięknych widoków oraz położone było blisko innych krajów 

dzięki czemu miałam możliwośd pozwiedzania nie tylko Słowenii. 

 

2. Transport  

 

Do Słowenii wybrałam się najłatwiejszym i bezpośrednim rodzajem transportu – 

samolotem. Rozwiązanie te może nie jest najtaosze natomiast ze względów zdrowotnych 

zdecydowałam się na nie. Koszt w dwie strony wyniósł mnie około 900PLN(210euro).  

 

3. Zakwaterowanie 

 

Znalezienie zakwaterowania w Ljubljanie nie należy do najprostszych rzeczy. Miasto nie 

jest przygotowane na tak duży napływ studentów do miasta przez co ceny za mieszkanie 

wynoszą około 400euro za jedną osobę a to że ktoś znajdzie miejsce pod wynajem nie 

oznacza, że ono faktycznie będzie wynajmowane. Wielu osób po znalezieniu mieszkania 

wpłacili zaliczki właścicielowi lokum, a po tym fakcie kontakt z właścicielem urywał się.  

Jeśli nie chcesz ryzykowad i wolisz mied zapewniony nocleg w niższej cenie warto wybrad 

akademik, który ja osobiście uważam za lepsze rozwiązanie. Aby zamieszkad w akademiku 

należy zgłosid się w rekrutacji, która zaczyna się na przełomie lutego w godzinach porannych i 

obejmuje ona semestr letni oraz zimowy.  Co roku jest na nią dużo chętnych więc kto 

pierwszy ten lepszy. Cena za akademik w roku akademickim 2019/2020 na osiedlu:  

 Rozna Dolina (akademik wybrany przeze mnie) – 190 euro + 20euro za recepcję 

 Bezigrad – 160euro +20euro za recepcję  

W pierwszym akademiku (bo w nim akurat mieszkałam) było 5 pięter gdzie na 

każdym z nich pokoje były podzielone na segmenty. W każdym segmencie znajdywały 

się dwa pokoje, łazienka i kuchnia bez aneksu kuchennego. 

 

 

 

 



 

4. Nauka 

 

W trakcie semestru należało wybrad 5 przedmiotów, który każdy był za 6 ECTSów. Ta 

forma jest bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ wtedy studenci skupiają się na tych 

przedmiotach przez cały semestr. Niestety mają tylko jeden termin na zaliczenie w sesji 

podstawowej więc jeśli nie uda Ci się zaliczyd przedmiotu zostajesz automatycznie zapisany 

na sesje poprawkową odbywającą się w czerwcu co jest bardzo problematyczne dla 

studentów z programa Erasmus+, którzy muszą potem specjalnie jechad zaliczad przedmiot. 

Testy oraz traktowanie studentów jest takie samo jak dla studentów z tamtejszej uczelni więc 

wybierając ten kraj trzeba wziąd pod uwagę, że sesja wcale może się nie okazad taka łatwa 

jak nam się wydaje.  

W kwestii organizacyjnej uczelnia w Słowenii posiada coś w rodzaju e-klasy, w której 

znajdziemy między innymi przedmioty, na które jesteśmy zapisani, wszystkie potrzebne materiały 

związane z nim (wykłady, instrukcje, polecana literatura), możliwośd wysyłania raportów przez tą 

stronę oraz informacje odnośnie tego daty egzaminu oraz sali, w której tej egzamin się odbędzie co w 

jakiś sposób ułatwia odnalezienie się na uczelni.  

5. Życie codzinne  

Poza informacjami związanymi z samą uczelnią warto wspomnied o tym jak poradzid sobie w 

życiu codziennym w Ljubljanie. Miasto samo w sobie pomimo tego, że jest stolicą Słowenii nie 

jest duże dzięki czemu mamy możliwośd dojścia pieszo praktycznie do każdego potrzebnego dla 

nas miejsca. W czasie semestru zimowego oraz letniego większośd osób decyduje się na wynajem 

rowerów bądź ich kupno. Ja osobiście polecam założenie karty miejskiej Urbanacity, która 

upoważni nas do korzystania z rowerów miejskich będące praktycznie na każdej ulicy Ljubljany. 

Koszt abonamentu na ten rower to jedyne 3euro/rok. Jeśli jednak preferujesz jazdę autobusami 

należy doładowad wymienioną wcześniej kartę na kwotę 1.3euro, która pozwala na 90minutową 

jazdę autobusem.  

Paostwo Słowenia oferuje dla studentów także możliwośd uzyskiwania ulg na jedzenie za 

pomocą kuponów. Na każdy miesiąc dla jednego studenta przysługuje około 20 kuponów, które 

powodują, że po ich użyciu porcja kosztująca 50% taniej. Głównie w skład porcji wchodzi jedno 

danie główne jakie wybierzemy z karty dao, zupa, woda i sałatka. Czasami zdarza się też tak, że 

restauracje dają także deser w postaci kawałka ciasta.  

 

 

 

 

 

 



 

6. Podsumowanie 

 

Skorzystanie z programu Erasmus+ było moim zdaniem dobrym wyborem, ponieważ 

miałam okazję zobaczyd jak żyje się w innym paostwie co sprawiło, że uważam się za bardziej 

odpowiedzialną i samodzielną osobę niż przed wyjazdem, rozwinąd umiejętnośd języka 

angielskiego, poznad kulturę mieszkaoców paostwa, ale także studentów, którzy także 

wybrali się na Erasmusa oraz zwiedzid duży obszar Słowenii i sąsiadujące paostwa lecz czy 

polecam wybór Słowenii? Trudno mi powiedzied. Wszystko zależy od tego czego spodziewasz 

się po uczelni. Jeśli chcesz głównie skupid się na nauce podczas tego rodzaju przygody to ten 

kierunek będzie zdecydowanie odpowiedni, ponieważ wykładowcy traktują Cię na równi ze 

studentami ze Słowenii przez co może się okazad, że czeka Cię bardzo pracowity semestr 

natomiast jeśli chcesz też odpocząd i pojechad do innego paostwa aby poczud jego „klimat” 

oraz spędzid więcej czasu na imprezowaniu warto rozejrzed się nad innymi paostwami.  


