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Az egyetem és hasznos linkek 
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Fogadó egyetem  címe: 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2A.  

Szak: Automatic Control, Elektronic & Computer Science 

Fogadó egyetem honlapja: http://www.polsl.pl/ 

Kar honlapja: http://www.polsl.pl/Wydzialy/RAu/Strony/ 

Angol nyelvű tájékoztató a karról: http://www.polsl.pl/en/Strony/AutomaticControl.aspx 

Fogadó egyetem Mobility Office honlapja: http://www.polsl.pl/Jednostki/RW4/Strony/  

(ahol hasznos információk találhatók a kiutazással és ügyintézéssel kapcsolatban) 

Egyetem órarendje: https://plan.polsl.pl/ (Kar kiválasztását követően „MAKRO” fület 

választva érhető el az egyes évfolyamok órarendje.) 

Oktatási anyagok és segédletek: http://platforma.polsl.pl/  

(tantárgyakként regisztráció szükséges a filok megtekintéséhez) 

Egy félév Gliwicében 

A tavaszi félév szorgalmi időszaka február második felében kezdődik, és június első 

felében ér véget, melyet egy három hetes vizsgaidőszak követ. Szeptemberben  szintén 

lehetőség van vizsgázni szintén egy háromhetes időtartam áll rendelkezésre, mely után 

október elején kezdődik az őszi félév. 

Az érkezésnél a helyi Erasmus szervezet mentorai segítenek, a kollégiumi beköltözésnél 

amire szükség is van, mivel a kollégiumok személyzete nem beszél angolul. Igény esetén 

ingyenes szállítást biztosítanak a környező repülőterekről (Katowice, Kraków). A kollégiumi 

szobák főként kettő ill. három ágyasak, melyek cserjére a félév során bármikor van lehetőség, 

akár másik kollégiumba költözni is. Háromágyas szobában kb. 250 zl a havi hozzájárulás, ami 

két ágyas szobában kb. 300zl,  egyágyas szobákban ami ritkaság kb 400zl. De ezek az árak 

kollégiumtól is függnek. A kollégiumok többségében közös a vizesblokk és a konyha, de egy 

csaptelep és hűtő található a szobában. 

A félév elején orientációs napokon van lehetőségük részt venni az újonnan érkezett 

cserediákoknak. Mely legfőképp városnézésből, ebédből, és játékokból áll. Viszont a 
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részvétellel elesünk az első órák látogatásának lehetőségétől, ami laborok tekintetében néha 

problémát vett fel. 

Szinte minden karon lehetőség van angol nyelven való tanulásra, ezeknek a kurzusoknak a 

neve „Macro Faculty” ill. lengyelül „Macro Kierunek”, ez a képzés tulajdonképpen a 

lengyelek számára egy idegen nyelvű (angol) képzés). A karon amit volt szerencsém látogatni 

általában több a félévközi jeggyel záródó tárgy, és kevesebb a vizsga ezáltal, így 

Erasmusosoknak nem kell tartani, hogy átcsúsznának a szeptemberi vizsgaidőszakba. A 

tanulmányi követelmények teljesítésének feltételei hasonlóak, mint a BME-n. Érvényes az 

ECTS kreditrendszer. 

Lengyelországban folytatott tanulmányokhoz nem kell vízum, viszont három hónapot 

meghaladó tartózkodás esetén ideiglenes tartózkodási engedély igénylése szükséges, mely 

intézésében a Mobility Office segítséget nyújt. 

A félév folyamán fel lehetett venni lengyel nyelvórákat ingyenes tantárgyként. 

A megélhetési és egyéb költségek gyakorlatilag azonosak a magyarországiakkal. 

Tapasztalatom szerint az ösztöndíj elég lehet az alapvető megélhetési igények fedezésére. 

Bank számla nyitása nem szükséges a kint tartózkodás alatt, de aki szeretne egy érvényes 

útlevéllel megteheti bármelyik bankban. 

Mindent összevetve csak ajánlani tudom az angol nyelven tanulni vágyóknak, de azoknak 

a kollégáknak akik beszélnek lengyelül ill. szeretnének megtanulni még nagyobb élményt 

jelenthet. Az intézmény dolgozói és hallgatói sokat segítettek minden felmerült 

problémámmal kapcsolatban, többek közt ezért nem jelentett átlagon felüli problémát a 

választott tantárgyaim teljesítése.  

Az alábbi tantárgyakat hallgattam, szabadon választható tárgyakként kívánom őket 

elfogadtatni itthon:  

Tárgy megnevezése ECTS kredit 

Algebra and analytic 

geometry 
4 

Physics 5 

Theory of logic circuits 3 

Circuit theory 6 

Tárgy megnevezése ECTS kredit 

Computer programing 4 

Discrete mathematics 2 

Polish language 1 
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