
 

DOJAZD 

 „Do Żyliny najszybciej, najłatwiej i najtaniej jest dotrzeć  pociągiem. Najszybszą 
opcją jest podróż z przesiadką w Bohuminie (Czechy). PKP nie honoruje zniżek w 
pociągach międzynarodowych, ale łatwo to obejść. Wystarczy kupić bilet do 
ostatniej stacji po stronie polskiej, dzięki czemu można go otrzymać ze zniżką 
(Warszawa Centralna – Chałupki, koszt ze zniżką studencką to ok. 32 złote). Drugi 
bilet to bilet Chałupki – Bohumin. W Bohuminie należy kupić bilet relacji Bohumin 
– Žilina.” 
                                     Klaudia Krukowska, anglistyka, wyjazd w 2017/2018 
 
 Pociąg Warszawa – Chałupki - Bohumin – Žilina 
 Koszt biletu ok. 100 zł 
 Czas podróży ok. 6h 

ZAKWATEROWANIE 
 
„Najtańszą opcją zakwaterowania jest akademik. W trakcie 
przygotowywania dokumentów, jeszcze przed przyjazdem do Żyliny, 
otrzymujemy pytanie czy jesteśmy zainteresowani zakwaterowaniem w 
akademiku. Nie słyszałam by ktokolwiek ze studentów Erasmusa 
wynajmował mieszkanie czy pokój. Niestety nie mamy możliwości wybrania 
akademika, czy tego, z kim będziemy mieszkać – jest to ustalone odgórnie.” 
 

                                               Klaudia Krukowska, anglistyka, wyjazd w 2017/2018 
 
 2 akademiki (Hliny i VeľkýDiel) 
 Akademik Hliny - blisko Centrum miasta, tańszy, ale gorszy 

standard 
 Akademik VeľkýDiel  - 10 min. od uczelni, nowocześniejszy, ale 

droższy 
 € 120 za miejsce w pokoju 3-osobowym (VeľkýDiel) 
 zwrotna kaucja € 120 + semestralny dostęp do kuchni (€ 30) i 

internetu (€ 10)  
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UCZELNIA 

„Większość moich zajęć miałam ze słowackimi studentami, jako że większość 
zajęć na filologii angielskiej jest prowadzonych w języku angielskim i nie było 
potrzeby organizować zajęć indywidualnych. Inni studenci Erasmusa mieli zajęcia 
indywidualne lub w grupach, organizowane specjalnie dla nich, jako że zajęcia na 
innych kierunkach są prowadzone w języku słowackim.” 

                                                   Klaudia Krukowska, anglistyka, wyjazd w 2017/2018 
 
 ok. 60 osób z Erasmusa  
 przeważali Turcy, Chorwaci i Francuzi 
 łatwy kontakt z koordynatorami uczelnianymi 
 opieka miejscowych studentów wolontariuszy 

 
WYŻYWIENIE / KOSZTY POBYTU 

„Słowacja jest stosunkowo tanim krajem, koszt życia jest podobny do kosztu życia 
w Polsce, jest jednak nieznacznie drożej, jako że na Słowacji używaną walutą jest 
euro.” 
 
                                                  Klaudia Krukowska, anglistyka, wyjazd w 2017/2018 
 
 najtańsze sklepy – Kaufland i Lidl 
 sklepy otwarte codziennie, krócej w niedzielę 
 obiad w stołówce uczelnianej ok. € 2  
 główny środek transportu – trolejbusy (bilet 35-45 eurocentów) 

 
 
 
 

 

 
 
PODRÓŻE / ROZRYWKA 

„Studenci z organizacji ESN zorganizowali dla nas wiele eventów, między innymi 
Slovak evening, Slovak dinner, Orientation Week, International evenings (studenci 
z różnych krajów przygotowywali prezentacje o swoich krajach oraz 
przygotowywali typowe potrawy).” 

„Żylina ma wiele ciekawych miejsc gdzie można spotkać się z przyjaciółmi. 
Odbywa się tam wiele koncertów czy festiwali, np. trwające trzy dni 
Staromestskéslávnosti, największe kulturalne wydarzenie Żyliny i północnej 
Słowacji. Również na uczelni odbywały się różne ciekawe wydarzenia, np. w 
trakcie dni uczelni oferowany był darmowy lot balonem.” 

                                                   Klaudia Krukowska, anglistyka, wyjazd w 2017/2018 
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