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Dlaczego warto wyjechać
Powszechnie wiadomo, ze wyjazdy na wymianę studencką
mają wiele plusów. Pozytywnym efektem takiego wyjazdu jest
przyszłe przychylniejsze spojrzenie ewentualnego
pracodawcy. Niestety tego nie mogę jeszcze potwierdzić, ale
przypuszczam, że jest to jak najbardziej prawda. Jeśli chodzi
o korzyści, które można odczuć od razu po powrocie, a nawet
już w trakcie wymiany to jest ich wiele. Według mnie
najważniejsze to:
-zdobycie kontaktów międzynarodowych... przyjaźni
-usamodzielnienie się
-nauka w międzynarodowym środowisku
-podszkolenie języka
-odnalezienie cech charakteru, o których nie miało się pojęcia
-zdobycie pewności siebie
Taki wyjazd to ciekawa „wycieczka” krajoznawcza:) Na
wymianie poznaje się ludzi, którzy też chcą podróżować.
Dzięki nim zwiedziłam pół Europy... w jeden rok :)

Opis miejsca





Kraj: Francja
Miasto: La Rochelle
Uczelnia: Group Sup de Co La Rochelle
Miejsce zakwaterowania: mieszkanie

La Rochelle






La Rochelle to miasto położone w zachodniej części
Francji w regionie Poitou-Charentes (departament
Charente-Maritime). Miejscowość leży w malowniczej
części Francji nad Zatoką Biskajską. La Rochelle to port
morski i jednocześnie bardzo znany ośrodek turystyczny.
Mimo że moja uczelnia znajdowała się w La Rochelle,
wynajęłam mieszkanie w miasteczku obok, Aytre. Razem
z dwójką znajomych wynajęliśmy mieszkanie z widokiem
na plażę. Nasza szkoła również oferowała pomoc w
znalezieniu mieszkania, jednak my jej nie
potrzebowaliśmy.
Uczelnia była położona na obrzeżach La Rochelle, ale
samo Miasteczko jest tak małe, że odległości, które trzeba
było przebyć były nieodczuwalne. A odległości z mojego
mieszkania do uczelni wynosiła 4 km – rowerem to 15
minut. W La Rochelle rower to idealny środek transportu :)

Group Sup de Co La Rochelle





Szkoła ekonomiczna.
Studenci międzynarodowi.
Wykładowcy międzynarodowi.



Na uczelni panuje bardzo miła atmosfera, między
uczniami, jak i w relacjach student – wykładowca. Być
może biurokracja panująca na tej uczelni może przyprawić
niejednego o siwy włos, ale uczelnia oferuje podwójny
dyplom oraz szeroki wachlarz ciekawych kursów.



http://www.esc-larochelle.fr/

Moje problemy/ Moje sukcesy








Podczas samodzielnego pobytu w obcym kraju trzeba być
przygotowanym na problemy życia codziennego.
Począwszy od skontaktowania się z elektrownią, żeby
podać stan licznika, przez sąsiadów, którzy mają
nieznośnego kota, kończąc na tym co zjeść na kolacje.
W nowym środowisku można natknąć się na problem z
akceptacją społeczną. Odnalezieniem się pomiędzy
zróżnicowaniem kulturowym.
Obca uczelnia, obce zwyczaje. Nowa uczelnia może
„zaserwować” reguły, które mogą się wydawać
irracjonalne i mogą powodować barierę w porozumieniu
się z nauczycielami oraz kadrą administracyjną.
Moim sukcesem jest to, że przezwyciężyłam te wszystkie
problemy (i wiele innych). To duża satysfakcja. Mój
charakter się wzmocnił, a poczucie własnej wartości
wzrosło. :)

Informacje praktyczne











Czytaj umowy przed podpisaniem – proś o przełożenie
umowy na Twój język ojczysty, bądź, który znasz biegle.
Masz do tego prawo.
Gdy wynajmujesz mieszkanie zaznajom się dokładnie z
umową i regułami wynajmu!
W szkole zawsze jest organizacja studencka, która
zajmuję się zagranicznymi studentami. Ludzie, którzy
należą do takich organizacji są bardzo otwarci i chętnie do
pomocy. NIE WSTYDŹ SIĘ PROSIĆ O POMOC!
Pilnuj deadlinów.
Zainwestuj w rower.
Nie bój się nawiązywać kontaktów.
Znajdź cierpliwość do biurokracji Francuskiej.

