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Nadal zastanawiasz się czy warto wyjechać na Erasmusa !? Oczywiście, że... warto!
Początki z wypełnianiem formalności, a potem nowa szkoła i środowisko mogą być
trochę zniechęcające i stresujące, ale każdy kto wrócił z wymiany Wam powie ,że to
nic w perspektywie zyskanych na Erasmusie doświadczeń, przygody i wspaniałych
znajomości.
Ja opowiem trochę o tym jak spędziłam cały semestr na uczelni INSA w Lyonie..
INSA jest szkołą techniczną o wysokiej randze, ilość zajęć i stawiane wymagania są
dość wysokie, jednak nauczyciele są przychylni studentom z zagranicy, a większość
zajęć, szczególnie laboratoria bardzo ciekawe. Największym wyzwaniem była dla mnie
nauka po francusku, ale i temu można sprostać.
LYON jest dużym miastem przez które płyną dwie rzeki Rodan i Saona, nadające mu
wiele uroku. Brzegi obu rzek są świetnym miejscem spotkań i odpoczynku w
słoneczne dni, których wiele w Lyonie. Miasto oferuje sporo atrakcji: muzea, parki,
operę w samym centrum miasta ,wiele pubów i restauracji z wyśmienitą kuchnią
francuską.

Jeśli chodzi o warunki życia, akademiki są bardzo schludne i nowe, pokoje jedno lub
dwuosobowe z łazienką i kuchnią, ale jest to koszt ok. 350 euro miesięcznie, więc
polecałabym przed wyjazdem rozejrzeć się za mieszkaniem. Na kampusie dostępna
jest również stołówka, z której ja osobiście nie korzystałam, gotowanie samemu
wychodzi trochę taniej. Niestety w trakcie pobytu trzeba się przygotować na niemałe
koszta, w porównaniu do polskich standardów.

Wyjeżdżając do Francji nie przeżyjemy szoku kulturalnego, ale należy przyzwyczaić
się do usposobienia Francuzów i posługiwania językiem francuskim WSZĘDZIE, na
wstępie zyskamy tym ich przychylność 
Informacje praktyczne:
-we Francji można uzyskać pomoc finansową na zakwaterowanie tzw. CAF , wiąże się
to z dużą ilością formalności, ale jeśli zacznie załatwiać się to od zaraz po przyjeździe
na miejsce, jest prawie pewne ,że dofinansowanie zostanie nam przyznane
-uprzednio należy założyć sobie francuskie konto w banku(zazwyczaj nie ma z tym
większych problemów) i numer francuski (polecam free mobile)
-transport w Lyonie należy do łatwych ,jednak bilety są dość drogie więc dobrym
rozwiązaniem jest zakupienie miesięcznych biletów(ok.30 euro), a także używanie
rowerów miejskich –trzeba założyć kartę velo’v (15 euro jednorazowo)
Jeśli chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat tej wymiany i moich wrażeń ,

proszę o kontakt na maila : gabrielabarszczewska@gmail.com

