
Słowacja 2019



Miasto w którym była odbywana praktyka:

Żylina− miasto w północnej Słowacji, siedziba władz kraju Żylińskiego i 

powiatu Żylina. Główny ośrodek regionu Doliny Wagu. Jedno z 

najstarszych miast słowackich ma wyjątkową historię i posiada wiele 

szczególnych zabytków o wartości historycznej i artystycznej.



Fotorelacja z miasta Żylina



Zakwaterowanie

W naszym przypadku zakwaterowaliśmy się w akademiku na ul. 

Hlińskiej. Spotkaliśmy się z bardzo miłym przyjęciem ze strony 

Pani z portierni, która pomogła w wypełnieniu wszelkich 

formalności. Warunki w pokoju były komfortowe podobne do 

pokoi akademików Uniwersytetu Przyrodniczego. Jednym z 

mankamentów był fakt iż kuchnia oraz pralnia dla studentów były 

zamykane na kluczyk oraz za każde pranie były pobierane opłaty. 

Obok naszego akademika znajdowała się stołówka, w której 

można było zjeść tanio pełnowartościowy obiad. 



Przebieg programu Erasmus +

Przez cały pobyt na Uniwersytecie Żylińskim miałyśmy 
przydzielonego opiekuna który pomagał w załatwieniu 
wszelkich spraw formalnych min. wyrobienie legitymacji 
studenckiej itp. Wszystkie osoby które przybyły z 
programu Erasmus z różnych krajów należały do 
stowarzyszenia ESN UNIZA.



Miejscem odbywanej praktyki był Uniwersytet Żyliński



Uczelnia posiada szerokie zaplecze badawcze, w tym hamownię 

oraz urządzenia do mierzenia m.in. poziomu spalin czy hałasu. 



Słowacja, to idealne miejsce dla miłośników gór. 



Możemy również podziwiać piękne jeziora oraz 

wodospady



Uczniom i studentom do ukończenia  26  roku życia przysługują 

darmowe przejazdy koleją. 

Za darmo można podróżować następującymi pociągami:

– pociągami osobowymi, przyspieszonymi i pospiesznymi 

uruchamianymi przez ZSSK

– pociągami Regiojet na trasie Dunajska Streda – Bratysława –

Komarno

– pociągi TEZ (Poprad – Strbske Pleso – Tatranska Lomnica)

– pociągami SVS Żylina – Rajec



Podczas pobytu orgaznizowane były specjalne wieczory  

podczas których mogliśmy poznać potrawy oraz zwyczaje 

uczestników z poszczególnych państw. Były to wieczory 

m.in.:

- Słowacki

- Polski

- Turecki

- Hiszpański

- Meksykański

- Włoski

- Węgierski 



Co zyskaliśmy dzięki udziałowi w programie 

Erasmus+

 Zwiększenie atrakcyjności na 

rynku pracy.

 Nauka języka obcego.

 Poznanie nowej kultury i 

obyczajów

 Możliwość sprawdzenia się w 

dorosłym, samodzielnym życiu.



Prezentację przygotowały:

Araucz Edyta 

Biała Monika

Fijałek Paulina


