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Groningen
Groningen, małe miasteczko na północy Holandii, świetne miejsce na spędzenie
Erasmusa. Rozmiar miasta pozwala na dojechanie wszędzie na rowerze – podczas
półrocznego pobytu nie wydałem ani euro na publiczny transport. Oczywiście, jest tu
wszystko czego potrzeba studentowi po ciężkim dniu na uczelni – wiele klubów, parki,
jezioro w pobliżu miasta. Dodatkowo wspomnę jeszcze o sklepie z polskimi produktami,
gdzie będąc stęsknionym za smakiem Ojczyzny można udać się po kiszone.

Mieszkanie w akademiku jest zwykle droższe niż wspólne wynajmowanie mieszkania, ale
gwarantuje dużo lepsze międzynarodowe doznania i szczerze polecam tę opcję.
Wieczorne rozmowy i wspólne wyjazdy rowerowe do klubów to esencja Erasmusowego
życia.

Hanze University of Applied Sciences
Oficjalnym celem zagranicznej wymiany jest nauka,
więc wypada o niej wspomnieć. Nikogo nie zdziwi
pewnie fakt, że zachodnie uczelnie są lepiej
wyposażone od naszych. Przykładem może być
większa Ilość sprzętu analitycznego dostępnego dla
zwykłego studenta lub interaktywna tablica w każdej
sali.
Jeśli ktoś chce się wybrać na studia do Holandii, musi
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być
przygotowany
na
większą
samodzielność podczas pracy. Większość
zajęć laboratoryjnych w Polsce polega na
wykonywaniu zadań zapisanych w instrukcji.
W
Hanze
University
musiałem
sam
zaplanować postępowanie w badaniach,
ale także miałem pewną dowolność w
doborze obiektu tych badań. Wykorzystując
to, wykrywałem obecność pochodnych
białek m.in. w popcornie i piwie Amstel
(zdjęcie po prawej).
Pewnym zaskoczeniem był także fakt, że w Holandii studenci zwracają się do
prowadzących po imieniu i są z nimi na „ty”.

Sprawy bytowe i to, z czego Niederlandy słyną
Życie w Holandii do najtańszych nie należy, ale nie jest też takie kosztowne jak w krajach
skandynawskich. Miejsce w akademiku dostaniemy za €280 miesięcznie przy stypendium
€380 pozostaje nam jeszcze całkiem sporo na inne wydatki. Ceny działających rowerów
zaczynają się od 50 euro i nie musimy korzystać z drogiej komunikacji publicznej.
Surowiec strategiczny, jakim jest piwo, jest w cenach zbliżonych do polskich.
Na pewno w głowie każdego, kto czyta o Erasmusie w Holandii, pojawia się pytanie o
kwestie związane z używkami powszechnie kojarzonymi z tym krajem. Są one tutaj
dostępne w sławnych coffie shopach. Co ciekawe, w tych przybytkach nie można
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dostać kawy, by napić się tej musimy udać się do koffiehuis. Znajdziemy tu też
ostrzeżenia, że produkty otrzymane z konopi są w Holandii nie tylko legalne ale i 10-15
razy silniejsze niż w innych krajach.

Na zakończenie
•
•
•
•
•

W Groningen naprawdę sprawnie funkcjonujący ESN organizuje imprezy
tematyczne, wycieczki, tydzień integracyjny pubquizy i wiele innych
Wszyscy tu znają angielski
Wysoka kultura jazdy, wszechobecne ścieżki rowerowe i płaski krajobraz czynią
ten kraj rajem dla rowerzystów
Świetne miejsce na Erasmusa, wiele dobrych klubów a także msze w kościele w
języku polskim, czyli dla duszy i ciała ;)
Chętnie odpowiem na wszelkie pytania patryk8885@gmail.com
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