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„Dla mnie osobiście Erasmus+ to wielka nauka samodzielności i sprawdzenie siebie w innych niż 
polskie warunkach studiowania i pracy, co na pewno zaprocentuje w mojej przyszłej ścieżce 

zawodowej” 
 Szymon Frankiewicz, student gospodarki przestrzennej, wyjazd 2015/2016 

DOJAZD 

 POLSKI BUS Warszawa – Wiedeń (przystanek Bratysława) 

 koszt biletu od 1 do 120 zł 
 czas przejazdu ok. 10 godz. 
 Z Bratysławy autobusem do Nitry (kursują co godzinę) 

koszt 2 – 4 €, czas przejazdu ok. 1,3 godz. 
 

„Na stronie przewoźnika jest napisane, iż możliwe jest zabranie ze sobą tylko jednej dużej 
torby/walizki, jednak proszę się tym nie sugerować, gdyż zawsze miałem ich 2 i nie było nigdy z 

tym problemu. ” 
 

ZAKWATEROWANIE 
 

 Akademik – opcja gwarantowana dla każdego studenta z 
wymiany, informacja przy składaniu dokumentów 
 ceny pokoi 100 €  (dwuosobowy) i 110 € (jednoosobowy) 
 w każdym pokoju jest łóżko, szafa na ubrania, lampka, 
szafka nocna, biurko oraz wieszak 
 jedna łazienka na 2 pokoje ( 4 osoby) 
 Internet dodatkowo płatny 10 €/semestr 

 Mieszkanie – wynajem ok. 160 € 
 

UCZELNIA 
„Obsługa studenta na uczelni przyjmującej była bardzo dobra. Jednym problemem było to, iż obsługa 

studentów Erasmusa była tylko przez parę godzin 3 razy w tygodniu i często trzeba było czekać w 
długiej kolejce żeby coś załatwić ( zwłaszcza na początku przyjazdu). ” 

Szymon Frankiewicz, student gospodarki przestrzennej, wyjazd 2015/2016 

 Budynki uniwersytetu oddalone od siebie od 1 do 2 km  
 można uczestniczyć w zajęciach z regularnymi studentami uczelni, 
 indywidualne konsultacje z wykładowcą 
 egzamin pisemny oraz prezentacja multimedialna wraz z rozmową 

po jej przestawianiu – najczęstsza forma zaliczania przedmiotu 
 Zajęcia odbywają się w języku angielskim 
 Ok. 90 studentów z wymiany – głównie Hiszpanie 

 

„Obecność na zajęciach jest również bardzo brana pod uwagę przy ocenie końcowej. Warto 
nie opuszczać zajęć, gdyż potem może to okazać się problemem przy zaliczeniu lub nawet 

przy zgodzie do przystąpienia do egzaminu” 
 

WYŻYWIENIE / KOSZTY POBYTU 
 
 

 najtańszy sklep -  Lidl 
 uniwersytet posiada 2 stołówki (II danie 1,70 -2,20 €) 
 sklepy otwarte poniedziałek – niedziela 700 - 2100 
 polecana restauracja Hoffer – 5 € porcja obiadowa 
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 cena biletu autobusowego dla studentów - 0,40 € 
 Przejazd taxi 2 - 2,8 € 

 
„Taxi było najczęściej używanym środkiem transportu przez wszystkich studentów Erasmusa ze 

względu na bardzo niską cenę” 

PODRÓŻE 

 Wycieczki organizowane dla studentów Erasmusa przez 
organizację ESN.   

 wycieczki 1-2 -dniowe w obrębie Słowacji w cenie 10 – 40 € 
 Polecane  miejsca –Bratysława, Koszyce, Wiedeń oraz Budapeszt 
 Z legitymacją kolejową bezpłatne przejazdy kolejowe. 

ROZRYWKA 

 4 kluby ( wszystkie w obrębie 50metrów od siebie) 

 

 różne wydarzenia i imprezy tematyczne dla studentów 
Erasmusa np. N2N czyli co dwa tygodnie każdy kraj musiał 
przygotować prezentacje o swoim kraju, dania, potrawy 
oraz gry i zabawy dla reszty Erasmusów 
 

 
 
 

„Osobiście bardzo polecam wyjazd na Erasmusa oraz Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze.  Miałem 
okazję przez ten cały rok akademicki 2015/2016  poznać wiele fantastycznych osób, z którymi do chwili 

obecnej utrzymuję kontakt. Wyjazd na Erasmusa to „szkoła życia”  dla każdego studenta.” 

 


