Raport opisowy 2017/2018
1.

Nazwa uczelni zagranicznej, program oraz termin przebywania na wymianie
(proszę wpisać semestr (zimowy/letni) oraz daty pobytu),
University of Belgrade, Faculty of Economics, Freemover semestr zimowy 2017/2018,
październik - luty, 3 semestr studiów magisterskich.

2.

Miejsce pobytu – dojazd z Polski, opis miasta, usytuowanie Uniwersytetu.
Dojazd z Polski jest możliwy na klika sposobów. Polecam bezpośredni lot z Warszawy
(Chopin) do Belgradu (jedno główne lotnisko, 2-busy z niego jadą do centrum co kilka
minut). Koszt takiego przelotu to około 500-600zł z bagażem w obie strony. Można też
kombinować z lotami do Budapesztu i przejazdem minibusem do Belgradu, jednak jest
to opcja dla bardziej wprawionych podróżników (kosz to około 400zł z bagażem w obie
strony, dodatkowy plus jest taki, że bus wysadza nas pod dowolnie wskazanym
adresem w Belgradzie).
Miasto jest miastem kontrastów, ma urok który naprawdę urzeka, natomiast całe jego
piękno jest ukryte w atmosferze, kulturze i jego mieszkańcach. Jest to typowa
metropolia w której znajdziemy w zasadzie wszystko, co tylko sobie wymyślimy. Nie
rózni się jakoś drastycznie od Warszawy. Na plus zdecydowanie to, że jest bardzo
bardzo bezpiecznie.
Uniwersytet Belgradzki jest podzielony na kilka wydziałów. Wydział Ekonomii mieści
się praktycznie w samym centrum miasta, na przecięciu wielu tras, różnych środków
transportu komunikacji miejskiej.

3.

Uniwersytet – państwowy czy prywatny, liczba studentów, studenci zagraniczni
Uniwersytet jest państwowy, jednak działa inaczej niż w Polsce. Połowa najlepszych
studentów co roku walczy o to, by mieć studia za darmo, reszta musi płacić (ja w ramach
wymiany nie musiałem). Na moim wydziale raczej nie wpływało to jednak na atmosferę
w szkole. Nie ma wyścigu szczurów, wszyscy są dla siebie pomocni i współpracują by
wspólnie się rozwijać (dużo prac grupowych, projektów). Dodałbym, iż profesorwie są
nieporównywalnie bardziej zaangażowani w prowadzenie zajęć, znają wiekszość
studentów po imieniu oraz zdarza się, że pomagają załatwić pracę dla swoich studentów.
Wydział Ekonomii jest trochę mniejszy niż SGH, natomiast zdecydowanie mniej jest
studentów zagranicznych (co starają się zmienić). Wydział mieści się blisko głównego
dworca autobusowego, wielu linii tramwajowych i autobusowych oraz największej pętli
autobusów miejskich w Belgradzie (Zeleni Venac).

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?
Ja brałem udział w 4 kursach po 7 ECTS : Brand Management, Organizational Behavior,
Integrated Marketing Communications, Business Analysis and Business Plan.
Każdy z tych przedmiotów odbywał się popołudniu 17-20 lub 18-21(by umożliwić jak
największej liczbie pracujących dotarcie na zajęcia). Na każdych z tych zajęć był projekt
grupowy (np. esej, prezentacja), dużo mini-pracy w grupach na zajęciach (bardzo duży
plus tej szkoły) oraz na koniec zaliczenie pisemne lub ustne. Konsultacje były raz w
tygodniu tak jak na SGH (należy jednak się zgłaszać mailowo). Z językiem nie było
większych problemów, wykładowcy oraz studenci poruzmiewają się po angielsku
swobodnie.

5.

Warunki studiowania – dostęp do biblioteki, komputera, ksero
Z tym jest niestety gorzej niż na SGH. Zdecydowanie mniej miejsc gdzie można się
uczyć, czytać, podłączyć komputer. Chodziłem do innych bibliotek miejskich (bladym
świtem walka o miejsca). Ksera znajdują się w okolicy budynku szkoły. Dodatkowym
autem będzie dość dobrze działające WiFi na terenie kampusu.

6.

Warunki mieszkaniowe – opis kampusu, co trzeba ze sobą przywieźć z Polski?
Ja mieszkałem w dużym 2pokojowym mieszkaniu wraz z współlokatorem w samym
centrum, 5min od szkoły na piechotę. Cena takiego mieszkania na głowę, z rachunkami
była niższa niż cena jaką zażyczyły sobie akademiki, które dodatkowo znajdują się na
obrzeżach miasta(250euro od osoby). Myślę, że wynajem mieszkania to
najrozsądniejsza opcja. Polecam dzielnice: Dorćol, Vračar, Stari Grad. Mieszkań
najlepiej szukać na stronie https://cityexpert.rs/en. O akademikach wiem tylko tyle, że
się obcokrajowcom po prostu nie opłacają.

7.

Recepcja – jak zostałeś przyjęty, kto się tobą opiekował, kontakt z International Student
Office
ESN BelUPgrade działa bardzo prężnie dla wszystkich uczelnii na raz(polecam grupę
na facebooku -Student Exchange in Belgrade). Można tam uzyskać każdą pomoc,
dostać Buddiego, dość często organizowane są jakieś wydarzenia integracyjne, ludzie
w tej organizacji są bardzo pomocni i zaanagażowani.
International Office na moim wydziale działał, natomiast często musiałem się dopraszać,
żeby jakaś sprawa na pewno została załatwiona (typowy problem występujący na
Bałkanach). Jednak wszystko jest do załatwienia przy pewnej dozie cierpliwości.

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?
Koszt utrzymania to jak zawsze sprawa indywidualna. Cena wynajmu mieszkania to
około 200-300 euro. Jeść można na studenckich stołówkach na mieście za bardzo
drobne pieniązki (koło 2 euro za zestaw obiadowy zupa+IIdanie+surówka+deser).
Można także stołować się na miesćie, tutaj ceny są dość podobne do warszawskich.
Życie towarzyskie jest tańsze niż w Warszawie (tani alkohol i papierosy, nawet w barach
czy klubach). Zakupy w marketach podobnie jak w Polsce. Myślę, że ogólny koszt życia
jest porónywalny do Warszawy, może około 30% tańszy.

9.

Życie studenckie – rozrywki, sport
Odsyłam do ESN BelUPgrade.

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.
Należy wiedzieć, że 24h od momentu wjazdu do Serbii trzeba udać się na Policję i
zarejestrować swój pobyt (tak zwany biały karton - white card). Zwracam uwage również
na fakt, iż zgodnie z prawem należy wyrobić wizę na pobyt dłuższy niż 90 dni. Czy to
jest przestrzegane to już inna sprawa, tutaj na pewno więcej pomogą studenci z wyżej
wymienionej grupy ESN.

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.

Szok kulturowy na pewno występuje, jednak jest on z kategorii tych pozytywnych. Ludzie
są bardzo pomocni, uśmiechnieci, otwarci, europejscy a jednocześnie dalecy od
zachodnich stereotypów smutku, szarości i samotnosći. Lubią się bawić
wieczorami(kluby lub kafany-takie nasze stare karczmy z jedzeniem i śpiewaniem),
integrować w kawiarniach w czasie pracy, odpoczywać, spędzać czas na dworze, jeść
mięso z grilla (Ćevape, Pljeskavice). Nie lubią pracować, przestrzegać zakazów i
nakazów, siedzieć w domu i stronią od ciągłego narzekania(niesamowita różnica
względem naszego narodu, od razu człowiekowi raźniej). Na pewno trzeba się
przyzwyczaić do tego, że życie tam zwalnia i nie wszystko można załatwić ad hoc. Na
bardzo duży minus dodałbym, iż wszędzie się pali papierosy w ilościach bardzo bardzo
dużych.
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.

Polecam wszystkim serdecznie, szczególnie iż na miejscu spotkałem studentów z
Polski z innych miast niż Warszawa. Jest to dla mnie dziwne, że warszawskie uczelnie
nie mają programu wymiany z Serbią, zachęcam do załatwienia sobie takiej wymiany w
formie freemover. Język jest prosty do opanowania, ludzie przemili, kobiety wyjątkowo
urodziwe a atomosfera miasta po prostu przyciąga. Na pewno będę tam wracał,
sczególnie latem.
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: 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!

