Raport opisowy 2017/2018
1.

Nazwa uczelni zagranicznej, program oraz termin przebywania na wymianie
(proszę wpisać semestr (zimowy/letni) oraz daty pobytu),
Georg-August-Universität Göttingen
Erasmus+ K103, semestr zimowy 2017/2018, V semestr studiów licencjackich,
05.10.2017-28.02.2018

2.

Miejsce pobytu – dojazd z Polski, opis miasta, usytuowanie Uniwersytetu.
Getynga to miasto uniwersyteckie z liczbą mieszkańców około 120.000. Położone
w landzie Dolna Saksonia, godzinę jazdy pociągiem od Hannoveru. Miasto jest dobrze
skomunikowane z innymi. Łatwy jest dojazd do Bremy, Hamburga, Kassel i innych
większych miast. Z Wrocławia dojechałam do Getyngi samochodem, podróż zajmuje
około 5 h.

3.

Uniwersytet – państwowy czy prywatny, liczba studentów, studenci zagraniczni
Uniwersytet jest państwowy. Liczba studentów wynosi około 30 tys. Studentów
zagranicznych jest dużo - około 10% wszystkich studentów. Przeważają studenci z Azji
i Meksyku.

4.

Kursy – opis kursów, w których brałeś udział: forma prowadzenia zajęć, sposób
zaliczenia – egzamin czy zaliczenie? Jaka była możliwość konsultacji, jak radziłeś
sobie z językiem?
Brałam udział w czterech kursach i dodatkowym kursie językowym przed rozpoczęciem
semestru.
Dodatkowy kurs językowy we wrześniu/paźdzerniku zaoferowany był przez
uniwersytet. Składał się z dwóch częśći - porannej (C1 język ogólny z p. Thomasem
Gaiserem) oraz popoludniowej (B2/C1 język ekonomiczny z p. Maxem Vidalem). Część
poranna prowdzona była bardzo dobrze, dużo się nauczyłam. Zajęć popołudniowych
nie mogę polecić, nauczyciel był nieprzygotowany do zajęć. Kurs obejmował też dwie
jednodniowe wycieczki. Cena kursu to 350 Euro (cena oficjalna to 500 Euro, istnieje
możliwość otrzymania zniżki 150 Euro po napisaniu listu motywacyjnego i przesłaniu
CV).
Większość znajomych, z którymi utrzymywalam kontakt w trakcie Erasmusa poznałam
właśnie na tym kursie.
1) Argumentieren-Diskutieren-Stellungnehmen (C1), Mioduszewska-Klemke, 6 ECTS
Kurs językowy, dużo teorii dotyczącej argumentowania i prezentowania swojego
zdania. Zaliczeniem była prezentacja na kontrowersyjny temat. Łatwo o dobrą ocenę.
Obecność obowiązkowa.
2) International Marketing, Jahn, 6 ECTS
Zajęcia prowadzone po angielsku, wykład 2 razy w tygodniu po 90 min. Obecność
nieobowiązkowa. Wyklady były przeciętne, niektóre omawiane zagadnienia były
ciekawe. Na zajęciach było dużo studentów z wymiany. Egzamin był średni pod
względem trudności. Radzę nie sugerować się przykladowymi pytaniami
egzaminacyjnymi przedstawianymi przez profesora - egzamin wyglądał trochę inaczej

i był trudniejszy niż pytania przykładowe. Poziom angielskiego B2 jest zupełnie
wystarczający, aby zrozumieć wyklady.
3) Einführung in das Wirtschaftssystem der Bundesrepublik Deutschland für
ausländische Studierende, Schinke, 6 ECTS
Przedmiot w postaci seminarium tylko dla studentów z wymiany. Odbywał się raz w
tygodniu po 90 min. Obecność jest obowiązkowa. Poziom wykładów niski, na naukę do
egzaminu wystarczą jeden-dwa dni. Oprócz egzaminu należy napisać pracę na około
8-10 stron, a potem ją zaprezentować wraz z partnerem, który opracowuje podobny
temat.
4) Organisationsgestaltung und Wandel, Maurer, 6 ECTS
Przedmiot obejmuje 90 min wykładów tygodniowo i 90 min ćwiczeń co dwa tygodnie
(zaczynają się w listopadzie). Obecność nie jest obowiązkowa. Byłam jedyną osobą z
wymiany realizującą ten przedmiot. Polecam osobom z niemieckim min. C1 znającym
słownictwo fachowe (same polecenia do zadań na egzaminie stanowiły ponad 2 strony
A4, których prawidłowe zrozumienie jest kluczowe dla zdania egzaminu).
5.

Warunki studiowania – dostęp do biblioteki, komputera, ksero
Warunki studiowania są bardzo dobre. Każdy wydział ma swoją bibliotekę. Biblioteka
wydziału ekonomicznego jest dobrze zaopatrzona. Z większości książek można
korzystać w postaci e-booków - wystarczy zalogować się na swoje konto w bibliotece.
Oprócz tego na kampusie głównym znajduje się główna biblioteka - SUB. W każdej z
bibliotek znajdują się komputery dla studentów, drukarki i skanery. Skanery i drukarki
znajdują się też w innych budynkach uczelni. W bibliotekach znajdują się też miejsca
do nauki, w których zawsze panuje cisza. Na kampusie można wynająć sobie
oddzielny pokój do nauki (rezerwacja przez eCampus).

6.

Warunki mieszkaniowe – opis kampusu, co trzeba ze sobą przywieźć z Polski?
Moje miejsce w akademiku zostało zaoferowane przez uczelnię. Otrzymuje się tylko
jedną ofertę, w przypadku odrzucenia oferty mieszkania trzeba szukać na własną rękę,
a tego nie polecam - w Getyndze mniej jest miejsc do mieszkania niż studentów.
Mieszkałam w akademiku położonym przy Rosenbachweg, akademik ten podlega pod
kampus północny, zajęcia na wydziale ekonomicznym odbywają się na kampusie
głównym (2 km od akademika). Są to 4-piętrowe budynki, na każdym piętrze mieszkają
Niemcy (w swoich mieszkaniach) oraz studenci z wymian, którzy otrzymują pojedyncze
pokoje. Łazienkę i kuchnię dzieli się z innymi 4 osobami. Standard akademika był
wysoki, wyższy niż w innych akademikach - płaciłam też więcej niż znajomi
mieszkający w innych akademikach. Oplata wyniosła 242 euro + około 80 euro
potrącane każdemu z kaucji. Kuchnia była dobrze zaopatrzona, pokój również. Nie
przywiozłam ze sobą niczego dodatkowego. Pralki i suszarki znajdują się w piwnicy
każdego budynku, każde płatne 1,5 euro. W akademiku było zawsze bardzo cicho.

7.

Recepcja – jak zostałeś przyjęty, kto się tobą opiekował, kontakt z International
Student Office
Aby odebrać klucze i się zameldować należy udać się do ServiceBuro Nord.
Opiekowała się mną Pani Manso, bardzo pomocna i dobrze zorganizowana osoba.
Kontakt z International Office był dobry.
Jedyną nieprzyjemną sytuacją było polecenie otworzenia konta w niemieckim banku trwało to ponad miesiąc, w tym 6 osobistych wizyt w filiali banku, streta formularzy do
wypełnienia, a na koniec otrzymuje się kartę, którą nie można nawet realizować
transakcji internetowych (odradzam Deutsche Bank, szkoda czasu). Konto musiałam
otworzyć, ponieważ panie z International Office nie wiedziały w jaki sposób rozpocząć
procedurę Inkaso z polskiego banku - opcja w moim banku była dostępna, a nikt z
International Office nawet się z moim bankiem w tej sprawie nie skontaktował.

W kwestii związanej bezpośrednio ze studiowaniem - było na początku oficjalne
spotkanie z Panią Seack, zostały przedstawione wszystkie ważne informacje i terminy.
Następnie kilka dni później było spotkanie z tutorami zajmującymi się studentami
konkretnych wydziałów. Można się tam dowiedzieć wszytskiego na temat wyboru
przedmiotów, zaliczeń itd. Dalszy kontakt z tutorami muszę niestety ocenić jako zły. Na
3 razy kiedy wybrałam się na konsultacje w celu uzyskania podpisu na LA, konsultacje
były 3 razy odwołane bez żadnego wcześniejszego poinformowania studentów,
polecam od razu kierować się do Dziekanatu.
8.

Koszty utrzymania – podaj szczegóły, które Twoim zdaniem mogłyby się przydać
innym, np. najtańsza linia lotnicza, ubezpieczenie, jak uzyskać pozwolenie na pracę,
jakie są środki komunikacji lokalnej, dokumenty, które mogą się przydać ( np.
tłumaczenie metryki), codzienne wydatki w porównaniu z Warszawą. W przypadku,
jeśli otrzymywałeś dofinansowanie, w jakim stopniu otrzymane stypendium zapewniało
pokrycie kosztów utrzymania za granicą, relacje cen, gdzie robić zakupy?
Z Wrocławia najwygoniej dojechać do Getyngi autem lub autobusami sieci Eurolines
(7,5h). Tańszy jest Flixbus z przesiadką w Berlinie, ale podróż jest prawie dwa razy
dłuższa niż Eurolines'em. Koszty są minimalnie wyższe od kosztów życia we
Wrocławiu czy Warszawie. W ramach legitymacji (trzeba ją obowiązkowo wykupić za
290kilka euro) można na darmo poruszać się autobusami po Getyndze, a także
pociągami regionalnymi metronom (ME) po Dolnej Saksonii. Dojechać też można za
darmo do Bremy, Hamburga i części miasteczek w Hessen. Polecam kupienie roweru,
prawie każdy porusza się po mieście na rowerze (dobra cena roweru to 40-60 euro, w
droższe rowery nie warto inwestować, kradzieże są częste). Polacy nie potrzebują
pozwolenia na pracę w Niemczech. Nie potrzebowałam żadnych innych dokumentów
czy ubezpieczeń, niż te sugerowane przez SGH. W Niemczech kosmetyki są dużo
tańsze, ubrania też. Z żywnością zależy - owoce są trochę droższe, warzywa tańsze,
pieczywo i nabiał droższe. Bardzo tanie są produkty wegetariańskie/wegańskie, a ich
wybór jest ogromny. Reszta produktów ma podobne ceny. Droższe jest jedzenie na
mieście, przeciętnie trzeba zapłacić około 10-13 euro. Polecam jedznie w Mensach,
można zjeść bardzo tanio, wybór jest duży, a jedzenie bardzo smaczne. Odradzam
zakupy w sklepach tegut - supermarkety są drogie, a jakość produktów niska.

9.

Życie studenckie – rozrywki, sport
Getynga jest miastem uniwersyteckim, jest mnóstwo możliwości spędzenia czasu
wolnego. W mieście jest dużo pubów/barów i klika klubów. Polecam brać udział w
wydarzeniach ESN Goettingen takich jak zwiedzanie Getyngi na początku roku
akademickiego, wyjazdy weekendowe, jednodniowe czy cotygodniowy środowy
Stammtisch. Warta odwiedzenia jest BarRacuda, bar w piwnicach akademika,
otwierany w każdy wtorek. Przychodzą tam przede wszystkim studenci
międzynarodowi, a piwo kosztuje 1 euro. Uczelnia oferuje też wiele zajęć sportowych
(Hochschulsport), oferta jest bardzo bogata, każdy znajdzie coś dla siebie, a ceny są
bardzo niskie. W ramach legitymacji można również na darmo wybrać się do teatru bardzo polecam (trzeba z wyprzedzeniem rezerwować bilety, bo chętnych jest dużo).

10.

Sugestie – o czym dowiedziałeś się podczas pobytu, a co wolałbyś wiedzieć
wcześniej? Twoje sugestie dotyczące usprawnienia zarządzania systemem grantów
wewnątrz Uczelni przez Narodową Agencję (Fundację) oraz przez Komisję Europejską
w przypadku studentów otrzymujących dofinansowanie.
Warto przed zapisaniem się na konkretny przedmiot sprawdzić jego zdawalność.
Czasami przedmioty polecane studentom z wymiany mają bardzo niską zdawalność warto przejrzeć listę. Portal (Statistikportal) dostępny jest w zakładce FlexNow w
eCampus.

Warto wiedzieć, że jest możliwość wglądu do pytań egzaminacyjncyh z poprzednich
lat, a także ich skopiowanie. Należy udać się do Oeconomicum do Samorządu WiWi w
godzinach konsultacji i poprosić o pożyczenie egzaminów.
Adaptacja kulturowa – wrażenia z przystosowywania się do nowego kraju, kultury;
czy przeżyłeś szok kulturowy? Czy w kontaktach z mieszkańcami było coś czego się
nie spodziewałeś? Co może zrobić osoba jadąca na stypendium żeby łatwiej
przystosować się do nowego miejsca?

11.

Niemcy są bardzo podobne do Polski, nie przeżyłam żadnego szoku kulturowego.
Niemcy są bardziej kulturalni niż Polacy, są trochę bardziej zamknięci w sobie, ale za
to bardziej uśmiechnięci i pozytywni.
Nowością było dla mnie życie w małym mieście.
Prosimy o krótką ocenę programu (max. kilka zdań, która mogłaby zachęcić innych
studentów do wzięcia w nim udziału. Jeśli wyrazisz zgodę, użyjemy jej do celów
promocyjnych programu.)

12.

Getynga jest idealnym miejscem na Eramsusa, jest to niewielkie miasto, co ułatwia
poznawanie ludzi i utrzymywanie kontaktów. Życie w innym kraju wymusza
porozumiewanie się w obcych językach, nie ma lepszej metody na naukę języka
obcego. Wyjazd za granicę w ramach Erasmusa pozwolił mi na spojrzenie na moje
dotychczasowe życie z dystansu i zweryfikowanie moich planów na przyszłość oraz
celów.
Czy wyrażasz zgodę na opublikowanie tej oceny w innym miejscu niż ten raport
(np. Gazeta SGH, strony CPM, ulotki i inne materiały promujące programy wymiany)?
TAK

NIE

Jeżeli masz ciekawe zdjęcia, którymi chcesz się podzielić [np. w formie albumu]
prosimy również o podanie linku, bądź przesłanie zdjęć w formacie .JPG].
Ocena: Jako ostatni punkt raportu prosimy o ocenę Uniwersytetu w skali od 1 do 5 pod
względem ogólnym i merytorycznym (akademickim).

13.

Ocena ogólna: 5
Ocena merytoryczna: 4,5

Raport należy napisać na 3-5 stron formatu A4 i przekazać do CPM TYLKO w wersji elektronicznej –
plik PDF przesłany na adres osoby kontaktowej twojego programu:




p. Agata Kowalik (Erasmus+ KA103, PO WER, CEMS ze stypendium Erasmus+)
p. Nadiya Skyba (Erasmus+ KA107, PIM, umowy bilateralne, freemover)
p. Galina Wandel (Polsko-Niemieckie Forum Akademickie

Dziękujemy!

