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1. Czy jesteś zadowolona/y z wyjazdu do uczelni zagranicznej?
TAK! We wrześniu 2018 r. wyjechałam na studia leśne w ramach programu
„EUROFORESTER” na Szwedzkim Uniwersytecie Rolniczym (SLU). Wymiana odbyła się
przez program Erasmus+, a moje stypendium zostało sfinansowane przez firmę IKEA. Po roku
pobytu w Szwecji, mogę z czystym sumieniem powiedzieć że było WARTO! Program ten
szczególnie polecam studentom leśnictwa i ochrony przyrody.

2. Jak oceniasz zajęcia, w których brałaś/eś udział? Czym różniły się od zajęć na UPP?
Zajęcia były prowadzone bardzo profesjonalnie – wiele praktycznej wiedzy, dużo dyskusji
w trakcie wykładów, praca w grupach i brak zbędnej nauki na pamięć. Z kolei nauczyciele
zawsze byli bardzo otwarci i pomocni.
3. Jak oceniasz infrastrukturę uczelni zagranicznej (sale wykładowe, biblioteka, sale
komputerowe, akademik, stołówka, miejsca spotkań itp.)?
Sama uczelnia jest idealnie przystosowana dla studentów – dobrze wyposażona i zawsze
otwarta biblioteka, kuchnie dostępne dla studentów, wiele miejsc do relaksu i rekreacji
oraz dogodne warunki w akademikach, a wszystko to urządzone w dobrym skandynawskim
guście 
4. Czy miejsce w którym byłaś/eś jest przyjazne studentom zagranicznym? Czy
zintegrowałaś/łeś się z miejscowymi studentami?
W grupie byłam ze studentami z całego świata, od krajów europejskich po Kanadę czy Pakistan.
Z wieloma osobami do dziś utrzymuje kontakt i myślę, że są to znajomości na całe życie. Na
uczelni znajdują się różne kółka zainteresowań, w tym zrzeszenie międzynarodowych
studentów – organizują oni wiele wypadów oraz spotkań. Polecam od razu dołączyć! Ponadto,
niedaleko uczelnianego kampusu jest miejscowość Lund, typowo studenckie miasto, gdzie
każdy znajdzie coś dla siebie i nawiąże jeszcze więcej przyjaźni. Tam też prężnie działa ESN,
który organizuje wiele wyjazdów.

5. Jaki wpływ miał na Ciebie wyjazd na Erasmus+?
Wyjazd całkowicie odmienił moje życie, zarówno zawodowe, jak i te prywatne. Niesamowicie
poszerzył moje horyzonty, pozwolił nauczyć się swobodnie komunikacji w języku angielskim,
a także sprawił że stałam się bardziej otwartą i odważną osobą. Studia za granicą zdecydowanie
zmieniają perspektywę patrzenia na wiele spraw, uczą otwartości i wzajemnego szacunku. Ten
rok był dla mnie nieocenionym doświadczeniem!
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