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1. Czy jesteś zadowolona/y z wyjazdu do instytucji zagranicznej?
Jestem bardzo zadowolony z wyjazdu, myślę że decyzja o wyjeździe na Erasmusa była jedną
z lepszych w moim życiu.

2. Jak znalazłaś/łeś miejsce praktyki? Czym kierowałaś/łeś się przy wyborze miejsca?
Uniwersytet w Zwoleniu, gdzie byłem na Erasmusie, znalazłem dzięki pomocy Pani Profesor
Zborowskiej z Wydziału Technologii Drewna. Kontakt z Dziekanem na Uniwersytecie
w Zwoleniu uzyskaliśmy dzięki długoletniej współpracy naszych wydziałów. Ponadto przy
wyborze tej instytucji kierowałem się tym, że jako jeden z niewielu miejsc wyraził szczerą chęć
przyjęcia mnie na praktyki.

3. Jak oceniasz infrastrukturę instytucji zagranicznej?
Infrastruktura na Uniwersytecie w Zwoleniu jest ciągle modernizowana. Podczas mojego
pobytu trwały prace nad przebudową Katedry Drzewnej. Dodatkowo akademik tuż obok
uniwersytetu jest w 100% wyremontowany. W każdym miejscu na uniwersytecie jest dostęp do
darmowego Internetu, a sale wykładowe wyposażone są w najnowszy sprzęt multimedialny.
4. Czy miejsce w którym byłaś/eś jest przyjazne studentom zagranicznym? Czy
zintegrowałaś/łeś się z miejscowymi studentami / pracownikami?
Uniwersytet w Zwoleniu, jak i sama Słowacja, są bardzo przyjaznym miejscem dla studentów
zagranicznych. Jako że nasze języki są bardzo podobne można było porozumiewać się w języku
polskim bez większych problemów. Podczas mojego pobytu na praktykach tzn. w okresie
wakacyjnym nie było zbyt wielu okazji zintegrować się ze studentami słowackimi. Jednakże
podczas praktyk nawiązałem ścisłą współpracę z pracownikami uczelni, którzy pomagali mi
w badaniach potrzebnych w mojej pracy inżynierskie.

5. Jaki wpływ miał na Ciebie wyjazd na Erasmus+?
Myślę, że wyjazd na Erasmusa poszerzył moje horyzonty na przyszłość. Chciałbym
w przyszłości dostać możliwość pracy za granicą, a dzięki temu wyjazdowi zobaczyłem że nie
jest to tak straszne jak część ludzi myśli.
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