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Miejsce pobytu – dojazd z 
Polski, opis miasta i 
uniwersytetu 

 Miejscem pobytu był International Campus w Dronten/Holandia. 

Dojazd został zorganizowany wraz z częścią polskich studentów którzy 

również zakwalifikowali się na jednoroczny program do CAH. Na 

miejsce dotarliśmy samochodem jednego z polskich studentów. 

 

Dronten jest to małe miasteczko mieszczące się w środkowej Holandii. 

Jest jednym z trzech największych miast prowincji Flevoland. 

Miasteczko liczy ok. 40 tysięcy mieszkańców.  

 

 Uniwersytet na swoim terenie ma dwa campusy międzynarodowy oraz 

dla holenderskich studentów wszystkie budynki znajdują się bardzo 

blisko siebie więc podróżowanie autobusem lub rowerami nie było 

konieczne. 

Kontakt z koordynatorem 

Każdy kurs miał innego koordynatora na kursie w którym brałem 

udział (International ruranovation and  development ) był Pan Hermann 

Shilt  Tel.: +31 321 386 521 e-mail box: h.shilt@cah.nl  

Uniwersytet – liczba 
studentów, opis kierunków, 
liczba studentów 
zagranicznych 

 Uniwersytet CAH w Dronten nie jest dużą placówko przez co liczba 

studentów nie była dużo()natomiast studentów międzynarodowych 

było ponad sto, w ofercie dla studentów międzynarodowych jest  osiem 

kierunków. Są to kursy jednoroczne po których zakończeniu możemy 

otrzymać tytuł Bechelor (ostatni semestr to praktyki na podstawie 

których piszemy prace którą potem bronimy) 

 

Spis kierunków 

            - EU Funds Managment  

- In. Agribusiness Management 

- Food Chain Management 

- Food Safety Management 

- Int. Livestock Production  

- Rural Innovation & Development 

- Animal Health & Welfare 

- Int. Horticulture & Management 

 

Wszystkie kierunki są prowadzane w sposób bardzo praktyczny 

studenci poznają kolejne elementy danego kierunku poprzez prace 

grupowy, wycieczki lub tworzenie prawdziwych projektów. 

 



Kursy, warsztaty – opis tych, 
w których uczestniczyłeś, 
forma zaliczenia, metody 
dydaktyczne, opis konsultacji 
, system oceniania itp. 

Kierunek na którym studiowałem to International Rural Innovation and 

Development. Rok akademicki składał się z 3 trymestrów z czego 

ostatni to praktyki oraz pisanie pracy.  

Na kierunku INRID miałem  następujące przedmioty: 

Company Placement 

Geographical Information System – na tym przedmiocie pracowaliśmy 

z programem komputerowym służącym do tworzenia map z wszelkimi 

danymi który jest używany zarówno do projektowania przedsięwzięć 

na pustych terenach jak I do sporządzania map już zagospodarowanych 

terenów. Jako zaliczenie  musieliśmy stworzyć własny pomysł na 

przedsiębiorstwo I poprzez ustalenie kryteriów niezbędnych do 

realizacji danego pomysłu program selekcjonował dla nas miejsce 

utworzenia. Zaliczeniem była prezentacja map gdzie wcielaliśmy się w 

rolę konsultanta który musiał rozpatrzyć wszystkie kryteria I 

udowodnić że pomysł jest dobry.  

Managing Competencies – rozwój swoich umiejętności osobistych  

mający pomóc nam w odnalezieniu słabym I mocnych stron.  Ten 

przedmiot miał na celu przygotowanie  studentów do określenia 

konkretnego zawodu I stanowiska które chcieliby w przyszłości 

zajmować 

Multifunctional Entrepreneurship- na tym przedmiocie poznawaliśmy 

różne pomysły I istniejące już rozwiązania na nowe przedsiębiorstwa, 

zarówno w sektorze prywatnym jak I publicznym. Jako zaliczenie 

przedstawialiśmy biznesplan oraz wizję nowego interesu na farmie 

przed przedstawicielami banku którzy mieli zadecydować czy udzielą 

nam pożyczkę czy nie (w rolę reprezentantów banku wcielali się 

nauczyciele) 

Regional Consultancy- Poszukiwanie rozwiązań dla 

niezagospodarowanych terenów cały przedmiot bazował na stworzeniu 

projektu dla miasta które chciało zagospodarować teren ponad 2 

hektarów ziemi który miał być “wizytówką” miasta. Efekty projektu 

były prezentowane przed reprezentantami z urzędu miasta.  

Rural Analysis- nauka o rodzajach gleby o warunkach pogodowych 

mających wpływ na rozwój terenów wiejskich (według mnie 

najtrudniejszy przedmiot) 

Rural Governance- na tym przedmiocie uczyliśmy się jak tworzyć 

projekty zarówno dla całego regionu jak I wnioski związane z 

konkretnymi przedsięwzięciami jako zaliczenie należało napisać 

projekt dla swojego miasta. 

Settling in a New Job – szereg ćwiczeń związanych z rozwijaniem 

umiejętności w przyszłej pracy nie tylko w swoim kraju, poznawanie 

kultury europejskiej. Przedmiot kończył się egzaminem pisemnym 

Dostęp do biblioteki, 
komputera, ksero itp. 

Wszelkie materiały zapewniała szkoła wraz z książkami które 

otrzymaliśmy w bibliotece które były potrzebne nam do nauki. Dostęp 

był bardzo dobry i każdy student mógł otrzymać pomoc zarówno od 

obsługi biblioteki jak i ot nauczycieli którzy również udostępniali różne 

książki bądź raporty które ułatwiały naukę. 



Warunki  mieszkaniowe 

Campus na którym mieszkaliśmy przerósł moje oczekiwania, 4 domki 

szeregowe(piętrowe) w których mieszkało po 6 osób (jeden pokój 

dwuosobowy i 4 pokoje jednoosobowe).warunki mieszkalne bardzo 

dobre 

Wyżywienie 

Wyżywienie odbywało się na własną rękę. W każdym mieszkaniu 

aneks kuchenny, lodówka, mikrofalówka i piekarnik 

szkoła również oferowała posiłki na stołówce. 

Pierwsze wrażenie – 
International Student Office 

Przyjazna atmosfera, otwarci ludzie którzy chętnie pomagali w każdej 

sprawie. 

Koszty utrzymania 

Jedyny mankament to koszty. Sama możliwość otrzymania dyplomu to 

1750 Euro a miesięczny koszt zakwaterowania to 175 Euro za pokój 

dwuosobowy i  ok.305 Euro za pokój jednoosobowy. Niestety okazało 

się że studenci z UTP jako jedyni (z całego campusu) otrzymali tak 

niskie dofinansowanie i tylko na pół roku. Jest to sprawa bardzo ważna 

i należy się na to przygotować ponieważ 1500 Euro to kwota 

niewystarczająca gdzie studenci z innych polskich uczelni nawet jeżeli 

otrzymywali podobne granty (miesięcznie) to otrzymywali je za cały 

rok.   

Życie studenckie 

Na Campusie mieszkają ludzie z całego świata (dosłownie z całego) 

dzięki czemu przenikanie się kultur sprawia że życie jest niesamowite. 

Niestety większość rzeczy dzieje się na campusie ponieważ miasteczko 

nie ma zbyt wiele do zaoferowania. Jednak bardzo dobre połączeni i 

komunikacja miejsca nie stanowią problemu żeby jeździć na wycieczki 

do różnych ciekawych miejsc. 

Język, kultura 

Język angielski na różnym poziomie jednak nie było problemu z 

komunikacją. Co do kultury jest to trochę większe wyzwanie bo 

mieszkamy w domkach z różnymi ludźmi i różnymi 

przyzwyczajeniami. Konieczne jest uszanowanie różnych przekonań, 

przyzwyczajeń, zasad a nawet religii 

Dobre rady 

Jedyną radą dla studentów którzy nie są jeszcze przekonani do 

Erasmusa czy konkretnie do uczelni w Dronten. Nie zastanawiajcie się 

bo nie ma na co czekać. Niesamowita przygoda, cudowni ludzie  i 

jedyna w swoim rodzaju okazja do rozwoju na każdej płaszczyźnie. 

Kontakt do studenta w celu 
zasięgnięcia opinii 

rms2@o2.pl 

 


