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Nazwa uczelni zagranicznej University of Applied Sciences in Stralsund 
(Fachhochschule Stralsund)  

Termin pobytu na studiach: 
Rok akademicki - sem. 
zimowy/letni oraz daty pobytu 

Rok akademicki 2015/2016 
Semestr letni od 3.03.2016r do 31.07.2016r 

Miejsce pobytu – dojazd z 
Polski, opis miasta i 
uniwersytetu 

Stralsund - to zabytkowe miasto portowe, położone nad 
Bałtykiem w północno-wschodniej części Niemiec w regionie 

nazywanym Meklemburgia Pomorze Przednie. 
Połączone mostem z największą wyspą w Niemczech - Rügen. 
Miasto to jest zdecydowanie mniejsze od Bydgoszczy, liczba 
mieszkańców wynosi ok. 60 000 tys. Posiada długą i szeroką 

plażę miejską, która od początku wiosny cieszy się dużym 
zainteresowaniem ze strony turystów. Stralsund posiada mocno 

rozwiniętą sieć ścieżek rowerowych, przez co 
wśród mieszkańców i studentów bardzo popularnym 
środkiem transportu są rowery. Bogaty program imprez 

kulturalnych powoduje, że jest bardzo przyjemnym miejscem 
zarówno do studiowania jak i życia w społeczeństwie lokalnym. 

 
Do Stralsund z Polski można dojechać pociągiem, ale koszt 

takiej podróży jest często zbliżony do kosztów poniesionych przy 
wyborze samochodu. Ponadto droga pociągiem wymaga 

minimum dwóch przesiadek, przez co wielu studentów decyduje 
się na podróż autem. Odległość pomiędzy Bydgoszczą,                     

a Stralsund wynosi ok.500 km. 



Kontakt z koordynatorem 

W Niemczech podobnie jak w Polsce jest podział  
na koordynatora uczelnianego i wydziałowego.  

Koordynator uczelniany odpowiedzialny jest za przyjęcie 
studentów zagranicznych. W pierwszym tygodniu po przyjeździe 

organizowane jest spotkanie organizacyjne dla wszystkich 
studentów przyjeżdzających w ramach programu ERASMUS+. 

Podczas zebrania odbywa się prezentacja uczelni oraz 
rozdawane są wytyczne odnośnie całego pobytu w Niemczech. 

Koordynatorem uczelnianym jest p.Nora Naujoks,              
która chętnie służy pomocą, przez cały okres pobytu.  

 
Do koordynatora wydziałowego należy się zwrócić w pierwszych 

dniach po przyjeździe w celu potwierdzenia lub zmiany 
przedmiotów zawartych w Learning Agreement.  

Ponadto przez cały semestr koordynator wydziałowy  
informuje nas o zmianach w planie zajęć, a także  

ważnych wydarzeniach uczelnianych. 
 

Każdemu z przyjętych studentów zagranicznych  
przypisywany jest  tzw. BUDDY,  

który kontaktuje się z nami jeszcze przed przyjazdem.  
Buddy to student, który pomaga nam w pozostałych sprawach 

organizacyjnych, nie tylko związanymi z uczelnią.  
W naszym przypadku towarzyszył nam podczas  

pierwszych dni w Stralsund m.in. przy zakwaterowaniu, 
zameldowaniu czy pierwszym spacerze po mieście. 

Uniwersytet – liczba 
studentów, opis kierunków, 
liczba studentów 
zagranicznych 

Uniwersytet w Stralsund istnieje od 1991 roku.  
Obecnie posiada trzy wydziały: Elektromechaniki i Informatyki, 

Nauk Ekonomicznych oraz Inżynierii Mechanicznej.  
Posiada kontakt z ponad 70 uczelniami, stąd na uczelni można 
spotkać studentów z każdego zakątka świata. Liczba studentów 

wynosi ok. 2000 osób. Podczas naszego pobytu w ramach 
programu Erasmus+ studentów zagranicznych  

było ponad 50 z przewagą osób z Chin. 



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

Na wyjazd w ramach programu Erasmus+ zdecydowaliśmy się 
na czwartym semestrze studiów magisterskich, więc musieliśmy 

przywieźć po 10 pkt ECTS. 
 

W pierwszym tygodniu został zorganizowany intensywny kurs 
języka niemieckiego, który był obowiązkowy dla wszystkich 

studentów. Ponadto w trakcie trwania semestru dla chętnych 
istnieje możliwość podwyższenia umiejętności językowych  

przez zapisanie się na dodatkowy kurs języka niemieckiego, 
który odbywa się dwa razy w tygodniu. 

 
Formy zaliczenia przedmiotów dzielą się na: prezentacje, 

dokumentacje z prezentacją oraz egzaminy.  
Przed przyjazdem można sprawdzić jakim sposobem zaliczenia 
kończy się dany przedmiot. Na studiach magisterskich zajęcia 

odbywają się w modułach i zazwyczaj na jeden z nich 
przypadają dwa przedmioty, które razem dają 5 pkt ECTS. 

Natomiast na licencjacie za jeden przedmiot  
można już uzyskać 5 pkt. 

 
Kontakt z wykładowcami możliwy jest w godzinach konsultacji 

oraz drogą mailową. 

Dost ęp do biblioteki, 
komputera, ksero itp. 

Każdy student otrzymuje kartę studencką,  
która umożliwia darmowy dostęp do biblioteki  

oraz po dokonaniu na nią wpłaty do: 
- stołówki i cafeterii  
- punktów ksero, 

- hali gimnastycznej, a także siłowni. 
 

Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku.  
Książki można wypożyczać na okres 30 dni,  

ale część z nich występuje w formie elektronicznej,  
więc warto wcześniej sprawdzić. 



Warunki  mieszkaniowe 

Mieszkanie mieliśmy zagwarantowane już przed wyjazdem                 
do Niemiec. Przy uczelni znajduje się kampus studencki,  

który nazywany jest „Holzhausen”.  
Na jego terenie znajdują się domki studenckie,  

które podzielone są na mieszkania. W każdym mieszkaniu 
znajdują się cztery pokoje w tym jeden pokój dwuosobowy, 
korytarz, w pełni wyposażona kuchnia, łazienka i toaleta.  

Ze względu na dobre warunki i odległość od uczelni  
(ok.2 minuty spacerkiem) jest to dość pożądana forma 

zamieszkania przez studentów niemieckich,  
dlatego też chętnych jest więcej niż miejsc w domkach.  

Jednak bez obaw dla studentów Erasmusa miejsce  
zawsze się znajdzie. Uczelnia proponuje pokoje studentom 

zagranicznym bezpośrednio po złożeniu aplikacji.  
Tutaj jednak należy zaznaczyć w uwagach jaki  

chcielibyśmy mieć pokój – jedno czy dwuosobowy.  
Dla studentów Erasmusa zazwyczaj przydzielane są pokoje 
dwuosobowe. Koszt pokoju jednoosobowego to ok.180 euro,  

natomiast dwuosobowego ok. 150 euro.  
 

Kampus położony jest nad morzem,  
od domków ok. 30 metrów od morza i ok. 1 km od plaży,  

do której można dojechać rowerem, gdyż wzdłuż morza rozciąga 
się ścieżka rowerowa, która prowadzi aż do centrum miasta. 

 
Taką opcję wybraliśmy i taką też polecamy, ponieważ jest                

to opcja zdecydowanie tańsza od mieszkań w mieście,                            
a także nie wymaga dojazdu. Zważywszy na pogodę jaka panuje                         

w Stralsund rower nie zawsze się sprawdza, a komunikacja 
miejska wiąże się z dodatkowymi kosztami. 

Wyżywienie 

Na terenie kampusu znajduje się uczelniana stołówka,  
która oferuje studentom obiady, koszt to ok. 3 euro.  

Każdego dnia w ofercie znajdują się trzy propozycje dań.  
Jednak w pełni wyposażona kuchnia umożliwia  

samodzielne przygotowanie posiłków, co jest tańszym  
i smaczniejszym rozwiązaniem.  

W odpowiednie składniki można zaopatrzyć się w:  
Lidlu, Rewe, Aldi (najtańszy sklep), czy Normie. 

Pierwsze wra żenie – 
International Student Office 

International Student Office bardzo ciepło przyjmuje 
zagranicznych studentów i chętnie służy pomocą przez  

cały okres pobytu. Kilka razy w ciągu semestru organizowane 
były wspólne wyjścia, których koszty były pokrywane częściowo 

lub całkowicie ze strony organizatora. 

Koszty utrzymania 

Koszty utrzymania w dużej mierze zależą od poziomu  
i jakości oczekiwanego życia. Charakterystyka cen jakie 
kształtują się w niemieckich sklepach, w wielu aspektach  

jest podobna do tych, które mamy w Polsce.  
Natomiast jeżeli chodzi o wszelkie usługi,  

to są one zdecydowanie droższe.  
Średni miesięczny koszt utrzymania wynosi +/- 500 euro. 



Życie studenckie 

Należy zauważyć, że Stralsund to miasto, które stwarza dużą 
szansę na aktywny tryb życia. Teren kampusu podzielony jest 

przysłowiowo przez studentów na ‘China Town’ – domki 
pomarańczowe oraz ‘Smerf Town’ – domki niebieskie.  
Na każdy semestr przez studentów przygotowywany                       

jest harmonogram licznych imprez, nie tylko akademickich. 
Część z nich odbywa się dość często, bo dwa razy w tygodniu  

w klubie studenckim na terenie kampusu.  
Pozostałe organizowane są w wielu klubach mieszczących się  

w okolicach centrum miasta. W związku z tym powodów,  
ani okazji do miłego spędzania czasu oraz budowania nowych 

znajomości z innymi studentami nie brakuje.  
 

Mieszkańcy Stralsund bardzo chętnie wychodzą z domu,  
aby spędzić czas na świeżym powietrzu.  

Biegają, jeżdżą na rowerach i rolkach, spacerują, 
 co powoduje, że studenci chętnie aktywizują się  

w dynamiczny rytm miasta.  
Na terenie uczelni istnieje możliwość korzystania z hali 
sportowej, która otwarta jest prawie przez całą dobę.  
Codziennie odbywają się zajęcia grupowe zarówno  

dla kobiet jak i mężczyzn (fitness, aerobik, gry zespołowe,  
czy siłownia). Perspektywa korzystania hali oraz  
 treningów wynosi jedynie 15 euro na semestr.    

 
Położenie geograficzne Stralsund pozwala na częste odbywanie 

licznych wycieczek nie tylko po Niemczech.  
Bliska i częsta dostępność promów pozwala na odwiedzenie: 

Dani, Szwecji czy Norwegii. 

Język, kultura 

Znajomość języka niemieckiego odbierana jest przez 
mieszkańców oraz wykładowców w bardzo serdeczny sposób. 

Zdecydowanie ułatwia to nawiązywanie nowych kontaktów,  
a także mocniejszych więzi na tle emocjonalnym.  

Wszyscy wykładowcy oraz większość osób pracujących  
na uczelni mówi w języku angielskim na poziomie 

komunikatywnym.  
 

Kultura w Niemczech jest bardzo zbliżona do zwyczajów 
panujących w Polsce. Mieszkańcy jak również studenci  

są bardzo otwarci i uśmiechnięci. Chętnie pomagają  
i interesują się sprawami nowych studentów z zagranicy.  



Dobre rady 

- warto zaopatrzyć się w rower, gdyż znacznie ułatwia to życie  
w Stralsund. Wśród najtańszych ofert studenckich ceny 
zaczynają się od 40 euro za rower. W związku z tym,  

że w Niemczech obowiązkowym jest posiadanie oświetlenia 
rowerowego, najlepiej jest nabyć je jeszcze przed wyjazdem. 

 
- na uczelnię dojeżdżają tylko dwie linie autobusowe,  
które kursują stosunkowo rzadko (raz na godzinę). 

 
- jeżeli wybierzemy wynajem pokoju w campusie warto 

przywieźć ze sobą lampkę na biurko,  
kabel ethernet do gniazda internetowego, żarówki. 

 
- późno zaczynająca się wiosna oraz bliski kontakt z morzem 

powoduje, że w Stralsund jest stosunkowo chłodno,  
dlatego warto zabrać ze sobą ciepłe rzeczy. 

 

 


