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A Politechnika Gdanska egyetem internetcíme: http://www.pg.gda.pl/

Itt az angol zászlóra kattintva, megjelenik az egyetem angol nyelvű menüje. Itt a bal
oldali menüben „About the University” majd „Information the degree programmes”
megtalálható az egyetemen lévő karokon oktatott tárgyak, ami szükséges a
„Learning Agreement” elkészítéséhez. Én építőmérnök hallgató vagyok, a karon
angolul kizárólag a mesterképzésen indulnak tárgyak, kivéve a nyelvi tárgyakat.
Természetesen, aki tud lengyelül annak bármilyen tárgy felvehető, más karokról is.
Építőmérnök hallgatók számára hasznosak lehetnek továbbá, a Vegyészmérnöki
Karon

(Faculty

of

Chemistry)

angol

indított

EPM

(Environmental

Protect

Management) tárgyai, mivel sok tárgy átfedésben van az építőmérnök tananyaggal
(pl. Geológia, Vízkészletgazdálkodás stb). A karon jellemző, hogy sok esetben
megbeszélés alapján az Erasmusos diákok felvesznek lengyelül tárgyakat és az
előadó külön elmagyarázza nekik angolul, ill. külön anyagot ad nekik. Tehát ha
valakinek szükséges ilyen tárgy hallgatása, érdemes megpróbálni megbeszélni a
professzorral ezt a lehetőséget.
Építőmérnöki kar tárgyainak kurzuslapja:
http://www.wilis.pg.gda.pl//images/stories/plany_zima/1bmgren.pdf
A Vegyészmérnöki kar tárgyainak kurzuslapja:
http://www.pg.gda.pl/chem/dziekanat/plan/index.php?co=grupa&wybor=294g1
Az egyetem honlapján hasznos információk találhatók a városról, árakról,
szálláslehetőségekről stb.:
http://www.ects.pg.gda.pl/index.php?PHPSESSID=d88bco7jte9qnpdkjid2as62olc2qn
ea&d=3&s=&w=&k=&p=&p2=&pid=&siatka_strumien_id=2&siatka_specjalnosc_id=&siatka_profil_dyp_id=&l=en&snr=1
Ha valaki felvételt nyert az egyetemre interneten szükséges regisztrálni és
elkészíteni az előzetes tanulmányi tervet: http://erasmus.pg.gda.pl/

Ha valaki kollégiumban szeretne lakni, az mielőbb regisztráljon a Gdanski ESN
honlapján

(http://gdansk.esn.pl/content/accommodation),

mivel

a

regisztráció

sorrendjében osztják ki a kollégiumi helyeket. A kollégiumok jó állapotúnak
mondhatók. A diákok 2 ill. 3 ágyas szobákban vannak elszállásolva.
A szorgalmi időszak első hete inkább a regisztrációról szól. Ekkor még el lehet
intézni a „Learning Agreement” változtatatását. Érdemes kinn tájékozódni a
tárgyakról, amit fel akarsz venni, vannak egészen durvák is…
A kar Erasmus koordinátora (nem biztos, hogy ez a beosztása): dr inż. Maria
Przewłócka, e-mail: mprzew@pg.gda.pl; ha valami gondotok adódik neki célszerű
írni, ő nagy eséllyel segíteni fog.
A kiutazás előtt a leendő Erasmus mentorotok fel fogja venni veletek a kapcsolatot. A
mentorok segíteni fognak az első napokban: kimennek e reptérre elétek,
megmutatják az egyetemet stb. Az Erasmus mentorokkal kapcsolatban mindenképp
pozitív tapasztalataim vannak.
A Gdansk-i ESN-ről el kell mondani, hogy nagyon jól szervezettek. Rengeteget
segítenek az Erasmus-os diákoknak. Nagyon sok az ESN által szervezett program,
szóval nem fogtok unatkozni.
Az ESN külön Facebook csoportot hozott létre az Erasmus-osok számára,amelyre
meg fognak hívni , mely könnyen szereztek információt (pl gyors albérlet stb),
tartatok kapcsolatot stb.
A kollégium 300 PLN-be (kb 21000 HUF) került egy hónapra 3 ágyas szobába. A 2
ágyas 360 PLN/hó. Az lengyel árak kb. megegyeznek a magyarral. Ha
tömegközlekedtek csak óvatosan a blicceléssel, az ellenőrök elég jól végzik a
dolgukat. Lengyelországban tilos az utcán alkoholt inni, 100 PLN a büntetés, ha
észrevesznek a rendőrök.
Lengyelországban

nagyon

szeretik

a

magyarokat,

szóval

jó

fogadtatásra

számíthatsz:
„Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki.”
„Lengyel, magyar – két jó barát, együtt harcol, s issza borát.”
Ezt a mondatot feltétlenül tanuld meg, de utána számíts egy koccintásra…
Jó Erasmust!

