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Poljska

• Obmorska država s srednji Evropi

• Glavno mesto: Varšava

• Število prebivalcev: 38 milijonov

• Valuta: Zlot (PLN)

• Wroclaw

• Največje mesto v Šleziji

• Reka Odra



UPWR

• Wrocław University of Environmental and Life Sciences (UPWr) je ena 
najboljših specializiranih univerz na Poljskem. Izvaja usposabljanje in 
raziskave na področju kmetijskih in naravoslovnih ved ter inženirskih 
in tehničnih.

• Wrocław je tudi akademsko mesto, kjer 30 univerz in visokih šol vsako 
leto izobražuje približno 110 tisoč študentov.

• Veterinarska fakulteta je organizirana v oddelke, interna medicina, 
infeckijske bolezni, reprodukcija in kirurgija.



INFRASTRUKTURA

• Univerza ima večjo knjižnico v centru mesta

• Fakulteta ima knjižnico in čitalnico

• Za Ersmus študente je organizirano tedensko plavanje ali fitnes na 
fakuleti za šport



POTEK ŠTUDIJA

• Predavanja potekajo v angleščini, skupaj s študenti anglepkega 
oddelka

• Vaje imajo Ersmus študenti ločeno od drugih

• Vaje potekajo v vajalnica in klinikah na fakulteti ter na kmetiji zunaj 
mesta

• Pri večini predmetov vsako predavanje izvaja drug profesor, pri vajah 
je običajno en profesor zadolžen za posamezno skupino.

• Veliko vaj poteka na modelih in kadavrih, kot je endoskopija, UZ 
vodene biopsije, jemanje krvi, osemenjevanje...

• Imajo tudi pse, ki so namenjeni samo vajam študentov



POMOČ ŠTUDENTOM

• Za Erasmus študente sta zadolženi, Jowita Pyszczek s strani univerze in 
prof. Sylwia Prochowska na fakulteti



UČENJE JEZIKA

• Univerza organizira učenje poljščine, ki poteka enkrat na teden. 
Lekcije pokrijejo vsakodnevno poljščino ter kulturo in zdogoino 
Poljske.

• Meni je bilo zelo zanimivo bivati v okolju s slovanskim jezikom. Čeprav 
s pomočjo slovensškine ne razumem vsega, smo se običajno lahko 
sporazumevali v poljščini.



NASTANITEV

• Večina Erasmus študentov dobi mesto v študentskem domu

• Cene se gibljejo okoli 130 EUR/mesec

• Imajo različne študentsek domove, v nekaterih so kuhinje in kopalnice 
skupne, v drugih ima vsak apartma svoje.

• Jaz sem bivala v domu Labyrith, ki ima apartma za 4 študente in je 
zelo leopo opremnjen. Recepcija deluje 24h na dan in v stavbo zaradi 
COVID ukrepov spušča le prebivalce.



STROŠKI BIVANJA

• Mesečna karta za mestni promet je okoli 10 EUR

• Študeti imajo 50 % popust na vse vozovnice železnic in avtobusov v 
državi

• Najlažje je potovati z vlakom, in kupiti vozovnice na internetu. 
https://pkp.pl/

• Cena hrane je podobna kot v Sloveniji, vendar za restavracije študenti 
nimajo bonov, zato običajno ne hodimo ven. Meni je bilo najboljše 
jesti v bistrojih, ki ponujajo pojlke peiroge, kjer je cena kosila okoli 6 
EUR

https://pkp.pl/


OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST

• Za študente imajo organizirane športne aktivnosti

• Pri tečaju Poljščine smo dobili veliko nasvetov kaj gremo lahko obiskat

• Imajo organizacijo ESN, vendar nisem opazila, da bi bila zelo aktivna



• Manca Novak

• Manca.novak3@gmail.com


