Przewodnik z wyjazdu zagranicznego
Wraz z dwójką innych studentów z mojego roku podjęliśmy decyzję o wyjeździe w ramach
Erasmusa. Holandia wydawała nam się odpowiednim miejscem- pogoda może nie jest wymarzona,
ale mamy gwarancję, że bez problemu porozumiemy się po angielsku, a uczelnia zapewni nam
wysoki poziom. Wybór padł więc na Hanze University of Applied Sciences w Groningen.

Uniwersytet Hanze jest świetnie wyposażoną placówką edukacyjną o profesjonalnej kadrze
pedagogicznej. System nauki różni się jednak od systemu na Politechnice Łódzkiej. Pierwsza
zaskakująca różnica- studenci zwracają się po imieniu do prowadzących zajęcia. Ponadto zajęcia
laboratoryjne są w rzeczywistości mini-projektami badawczymi prowadzonymi w parach. Wymaga
to dużego nakładu pracy i kreatywności, jednak daje ogromną satysfakcję i uczy samodzielności w
poruszaniu się po laboratorium, gdyż studenci mają dostęp do wszelkich materiałów oraz sprzętu
laboratoryjnego. Ogromnym plusem jest język- wszyscy prowadzący i studenci porozumiewają się
biegle po angielsku.

Groningen jest stolicą prowincji Groningen w północnej Holandii. W tym urokliwym, niewielkim
mieście mieszczą się dwie uczelnie wyższe: University of Groningen oraz Hanze University of
Applied Sciences. Skutek? Spośród około 200 000 mieszkańców, niemalże połowa to studenci.
Groningen jest pełne młodych ludzi pochodzących z przeróżnych zakątków globu, toteż nie sposób
się w nim nudzić. Architektura miasta zachwyca na każdym kroku, począwszy na stacji kolejowej,

poprzez budynek Muzeum po główny rynek. W centrum znajduje się mnóstwo przytulnych knajpek
i klubów, toteż każdy może znaleźć coś dla siebie.

Załatwianie wszelkich formalności związanych z pobytem na miejscu nie jest problemem- miasto
jest przychylnie nastawione do studentów zagranicznych. Jeśli pobyt ma trwać więcej niż 4
miesiące, należy zarejestrować się jako mieszkaniec Groningen. Jakkolwiek przerażająco brzmi ta
perspektywa, w rzeczywistości procedura trwa kilka minut, a Urząd Miasta zapewnia specjalne
godziny przeznaczone tylko w tym celu. Ponadto, istnieje wiele organizacji i grup pomagających
nowoprzybyłym. Dla studentów spoza Holandii organizacja Housing Office zapewnia miejsce w 13
domach studenckich różnej wielkości, w których miesięczny koszt wynajmu pokoju waha się w
granicach 280-450 €. Możliwość integracji i różnorodne rozrywki zapewnia stowarzyszenie ESN
Groningen oraz wiele innych organizacji studenckich działających w ramach uniwersytetów.

Dlaczego warto wyjechać? Przede wszystkim wspaniała lekcja samodzielności w przesympatycznym
środowisku, możliwość podróżowania, poznania innej kultury. Wyjazd rozwija, poszerza horyzonty,
otwiera na nowe doświadczenia. Najważniejszym argumentem „za” są jednak niesamowici ludzie,
których spotykałam podczas pobytu: wspaniali, otwarci, pełni energii i pasji.

