Wskazówki pomocne przy pisaniu relacji z wyjazdu na stypendium Erasmus+

Właśnie zakończyła się Twoja przygoda z Erasmusem, a może właśnie wszystko się zaczyna?
Chcielibyśmy abyś podzielił/a się z innymi studentami swoimi doświadczeniami i wrażeniami z wyjazdu na
studia w ramach Programu ERASMUS+. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, które pomogą Ci w napisaniu
krótkiej relacji. Twoja historia zostanie umieszczona na uczelnianej stronie internetowej Erasmusa+:
www.erasmusplus.wsiz.pl
Zachęcamy do umieszczenia w relacji zdjęć, które będą odzwierciedleniem tekstu a zarazem będą
wzbogacać Twoją opowieść. Należy przesłać elektroniczną wersję relacji napisaną w formacie MSWord na
adres mailowy Koordynatora Programu Erasmus (mpekala@wsiz.rzeszow.pl). Wszystkie zdjęcia użyte
w relacji należy przesłać także w formie odrębnych plików, np.: jpg.
Jeśli podczas pobytu na stypendium Erasmus+ założyłeś/łaś własną stronę internetową lub bloga,
gdzie z łatwością będzie można odnaleźć poniższe informacje, prześlij link swojej strony do Koordynatora.

INFORMACJE O UCZELNI GOSZCZĄCEJ
Informacje ogólne dotyczące uczelni partnerskiej
Opisz uczelnię oraz jej otoczenie
Czy uczelnia jest instytucją kształcącą na poziomie magistra czy też licencjata?
Co studiowałeś/łaś na uczelni partnerskiej?
Nauka
W jakim języku odbywały się zajęcia? Czy wystąpiły jakieś problemy? Jeśli tak, jakie?
Jak oceniłbyś/łabyś poziom nauczania w porównaniu z poziomem na WSIiZ?
Czy nauczanie kładzie nacisk głównie na praktykę czy może na teorię?
Czy profesorowie wykorzystują „case study”, grupy robocze a może zajęcia opierają się tylko na wykładach
i ćwiczeniach (a może mix)?
Jakie są relacje pomiędzy nauczycielami a studentami?
Jakie są relacje pomiędzy studentami podczas zajęć i poza nimi? Czy działają organizacje studenckie, które
pomagają studentom z wymiany w zaaklimatyzowaniu się, rozwiązywaniu problemów?
Biblioteka i komputery
Jaki jest dostęp do zasobów bibliotecznych? Czy studenci maja swobodny dostęp do literatury i jej źródeł?
Czy literatura jest w języku angielskim czy w języku lokalnym?
Jaki jest dostęp do bazy komputerowej na uczelni partnerskiej?
Jaki jest dostęp do Internetu?
Egzaminy
Jaką formę przyjęły egzaminy i zaliczenia przedmiotu (egzamin pisemny, ustny, projekt)?
Jaki był poziom wiedzy wymagany przy egzaminie?
Czy egzaminy opierają się na literaturze czy na wiedzy zdobytej podczas zajęć (własne notatki, prezentacje
i materiały dydaktyczne rozdawane przez nauczyciela?

PRAKTYCZNE INFORMACJE nt. UCZELNI PARTNERSKIEJ oraz DOŚWIADCZENIA ZDOBYTEGO podczas WYMIANY
Wiza, pozwolenie na pracę, ubezpieczenie i wydatki na podróż
Jakie formalności wizowe były związane z wyjazdem, jeśli były?
Z jakiego ubezpieczenia korzystałeś/łaś?
Z jakiego środka lokomocji korzystałeś/łaś? Jaka była jego cena?
Czy miałeś/łaś możliwość podjęcia pracy podczas pobytu na Erasmusie? Jeśli tak, jakie dokumenty były
wymagane?
Czy korzystałeś/łaś z lokalnej służby zdrowia? Jeśli tak, jakie są Twoje odczucia w porównaniu z polską służbą
zdrowia?
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Kalendarz roku akademickiego
Data przyjazdu. Czy organizowane było przyjęcie powitalne?
Jaki był pierwszy i ostatni dzień zajęć?
Jak przebiegała sesja egzaminacyjna?
Jakieś specjalne, dodatkowe zajęcia i wydarzenia?
Mieszkanie
W jaki sposób znalazłeś/łaś mieszkanie? Jaki był jego koszt na miesiąc za osobę?
Jakie wsparcie otrzymałeś/łaś od uczelni partnerskiej w kwestii mieszkania?
Czy wynajmowałeś/łaś mieszkanie sama czy z innymi studentami (studenci polscy lub zagraniczni)?
Czy miałeś/łaś dostęp do Internetu lub innych udogodnień?
Jakieś uwagi, rady, pomysły dla przyszłych studentów Erasmusów?
Koszty
Opisz najważniejsze wydatki np.: czynsz, rachunki za Internet lub telefon, jedzenie, książki, wstęp do kina, itp.
Kultura i język
Czy miałeś/łaś problemy językowe w kontaktach z nauczycielami i innymi studentami? Jeśli tak, w jaki sposób je
pokonałeś/łaś?
W jaki sposób poznawałeś/łaś kraj i lokalną kulturę?
Jakie miejsca Twoim zdaniem należy i warto odwiedzić?
Kulturalne i socjalne efekty płynące z wymiany studenckiej
Jaki jest/będzie miała wpływ wymiana studencka z Erasmusa na Twoje życie kulturalne, socjalne, zawodowe?
Jaki wpływ na Twoją przyszłą ścieżkę kariery będzie miała wymiana studencka z Erasmusa?

DODATKOWE WRAŻENIA, DOŚWIADCZENIA, UWAGI
........................................................................................................................................................................... ...................
........................................................................................................................................................................... ...................
........................................................................................................................................................................... ...................

... A teraz masz czas na napisanie swojej niepowtarzalnej historii, którą chciałbyś/abyś się podzielić
z innymi studentami!

Na początku Twojej relacji umieść poniższą metryczkę:
Nazwa uczelni partnerskiej
Imię i nazwisko studenta
Kierunek studiów na WSIiZ
e-mail*
* będziemy bardzo wdzięczni jeśli podasz swój adres e-mailowy, wówczas osoby zainteresowane wyjazdem do kraju, który Ty
odwiedziłeś/łaś będą mogły się skontaktować z Tobą i zdobyć bardziej szczegółowe informacje.
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