
Sprawozdanie studenta Szymona Stankiewicza z wyjazdu na 

studia semestralne, w ramach programu Erasmus+ 

1. Dane na temat mobilności 

Uczelnią przyjmującą był Uniwersytet Babes-Bolyai (Universitatea Babeș-Bolyai) w mieście 

Kluż-Napoka w Rumunii. Termin wymiany zawarł się w dniach 02.10.2017 do 09.02.2018 r. 

2. Universitatea Babeș-Bolyai 

Uniwersytet Babes-Bolyai w obecnej formie istnieje od 1959 jednak początki edukacji wyższej 

w Kluż (druga część nazwy miasta jest zwyczajowo pomijana przez mieszkańców miasta jak  

i całej Rumunii) sięgają 1581 roku. Uniwersytet Babes-Bolyai jest największą uczelnią wyższą 

w Rumunii (ponad 41,000 studentów w 2015 roku). Poza ilością studentów imponować może 

fakt obecności uniwersytetu na liście najlepszych uczelni świata wg QS World University 

Rankings. Uczelnia posiada 21 wydziałów, na których można dokonać wyboru przedmiotu 

studiów spośród 114 kierunków kształcenia. 

3. Informacje na temat studiów 

Osobiście wybrałem Wydział Inżynierii Środowiska (Faculty of Environmental Engineering)  

a konkretnie kierunek Master Sustainable Development and Environmental Management. Jak 

nazwa kierunku studiów wskazuje był to program studiów magisterskich mimo, że sam jestem 

studentem studiów I stopnia. Mógłbym opisywać każdy z przedmiotów po kolei jednak 

uważam, że za podsumowanie kształcenia w Rumunii wystarczy jedno zdanie. Prowadzący 

zajęcia mają dużą wiedzę, lubią się nią dzielić, jak i wymieniać opiniami ze studentami. 

Jednocześnie podczas zajęć dało się odczuć, że jako studenci Erasmusowi (poza mną w grupie 

były osoby m.in. z Litwy, Niemiec, Syrii i Nigerii) mamy pewną taryfę ulgową co oczywiście nie 

zwalniało nas z przygotowania projektów czy też pisania zaliczeń (trzy z sześciu wybranych 

przeze mnie kursów kończyło się egzaminem w sesji). Wniosek: osoba chcąca czegoś się 

nauczyć jednocześnie nie spędzając całego wyjazdu na nauce (osobiście znam osoby, których 

wyjazdy Erasmusowe tak wyglądały) spokojnie może wybrać Wydział Inżynierii Środowiska. 

Swoją drogą oprócz studentów prawa nie słyszałem żeby którykolwiek z kierunków w Klużu 

był specjalnie wymagający. 

PS. Ostrzegam jedynie przed przedmiotem pod nazwą Evaluation and Risk Management of 

Dangerous Chemical Substances – wykłady są straszliwie nudne mimo bezapelacyjnie dużej 

wiedzy prowadzącej zajęcia pani Delii Gligor. 

4. Biurokracja w Babes-Bolyai 

Jeśli chodzi o stronę administracyjną uczelni nie można mieć do niej większych zastrzeżeń. 

Kontakt z dziekanatami czy administracją akademików jest naprawdę w porządku. 

Korespondencja mailowa odbywa się sprawnie a osoby zajmujące się studentami są 

elokwentne i w znakomitej większości przypadków pozytywnie nastawione. 

5. Zakwaterowanie 



Wybierając się na studia do Kluż-Napoki rozsądnie jest postarać się o miejsce w akademiku 

(warto zrobić to zawczasu ponieważ jest bardzo duża liczba chętnych, a w przypadku 

konieczności zamieszkania „na mieście” trzeba liczyć się z dużymi kosztami wynajmu 

pokoju/mieszkania). Koszt miesięczny zakwaterowania w akademiku to ok. 40 euro tj. 170 

RON (leji). W porównaniu do mieszkania na własną rękę jest to minimum trzy, cztery razy 

taniej. Oczywiście akademik nie jest hotelem z mega komfortem jednak za tą cenę jest 

naprawdę ok.  

6. Wydatki w Rumunii 

Zasadniczo wszystko jest w takiej samej lub wyższej cenie niż w Polsce. Zwłaszcza nabiał jest 

drogi. Mleko potrafi być nawet 2 razy droższe niż w Polsce. Również cena jaj czy mięsa nie 

rozpieszcza.  

7. Strona towarzyska 

Kluż-Napoka jest wielkim ośrodkiem uniwersyteckim. Około 1/3 mieszkańców tego miasta 

stanowią studenci (daje to ok. 100,000 młodych żądnych wrażeń ludzi). Miasto z pewnością 

wychodzi naprzeciw chęci poznawania nowych ludzi, miejsc czy kultur. Wszystko zaczyna się 

już bezpośrednio przy ulicy pomiędzy obiektami domów akademickich (Strada Piezișă). Ulica 

na której po obu jej stronach znajdują się różnego rodzaju bary, puby, restauracje i miejsca  

w których można potańczyć. Godny polecenia jest na pewno pub Studio 26 z rozsądnymi 

cenami i świetną obsługą. Jako, że akademiki znajdują się 15 do 20 minut pieszo od centrum 

miasta nie można zaniedbać miejsc które tam się znajdują. Na szczególną uwagę zasługują pub 

La Tevi (undergroundowy klimat z mieszanką ciekawych ludzi), bar Insomnia, Flying Circus (dla 

miłośników różnego rodzaju muzyki) oraz oczywiście ulubione miejsce wszystkich Erasmusów 

w szczególności Hiszpanów, a mianowicie Janis Club („typowa” dyskoteka, niektórym może 

przeszkadzać straszny ścisk w tym miejscu). Natomiast w drugim kierunku od akademików 

warto wspomnieć o Mike’s Pub (chyba najniższe ceny w Kluż) oraz Form Space będącym 

miejscem naprawdę dobrych koncertów np. rumuńskiego zespółu folk-rocka E-an-na. 

Osobiście najbardziej spodobała mi się społeczność rumuńska. Z czystym sumieniem mogę 

stwierdzić, że to w jaki sposób postrzega się Rumunię jest błędne. Stereotypy złodziei czy też 

przepraszam za słowo – ciapatych, są całkowicie nie na miejscu. Ludzie są serdeczni, 

uśmiechnięci i uprzejmi. Oczywiście zawsze znajdą się wyjątki, ale w tym wypadku zdają się 

one tylko potwierdzać regułę (swoją drogą Polacy mogliby nauczyć się choć odrobiny luzu od 

Rumunów – nasz kraj z pewnością by tylko na tym zyskał). Co zaskakujące większość ludzi 

mówi po angielsku. Z resztą naprawdę dobrze. Wiele osób, z którymi rozmawiałem na 

pierwszy rzut oka nie wydawały się takimi, które znają język angielski – a na pewno nie w takim 

stopniu jak się okazało. Dla potwierdzenia słów o uprzejmości Rumunów, przykład: wycieczka 

piesza za miasto. Ładna pogoda. Cisza i spokój. Przechodziłem przez miejsce, które zapewne 

za kilka lat będzie osiedlem domów jednorodzinnych. Do rzeczy. W ciągu 20 minut marszu 

przejechały cztery samochody. Każdy z nich zatrzymał się a kierowcy proponowali mi 

podwózkę – mimo, że nie „wymachiwałem” kciukiem. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji w 

Polsce (jeśli coś mnie ominęło w tym zagadnieniu, proszę o informację). 



Co do samych studentów Erasmusowych. Ktoś kto szuka dobrej zabawy na pewno się nie 

zawiedzie. I tyle  

8. Właściwości turystyczne Klużu i Rumunii 

Szczerze mówiąc nie zwiedziłem nawet 10 procent tego co chciałem jednak na podstawie tego 

co zobaczyłem na pewno mogę polecić kopalnię soli Salina Turda (30 minut drogi autobusem 

od Kluż a jeżeli ktoś ceni prostotę miejsce to może przypaść bardziej do gustu niż Polska 

Wieliczka), las duchów Hoia Forest (polecam wybrać się z entuzjastami nawiedzonych miejsc 

– potęguje wrażenia) oraz na dłuższą wycieczkę obszar Harghita County – piękny, górzysty 

teren, w którym można zobaczyć prawdziwe życie mieszkańców Rumunii gdzie mimo, że duża 

część mieszkańców jest biedna nie można odmówić im pogody ducha i jeszcze bardziej 

nasilonej dobroci duszy. Mimo, że sam nie zwiedziłem tych miejsc na pewno warto pojechać 

do miasta Brasov, nad Morze Czarne (ale to raczej wiosną lub latem) czy też pod Bukareszt do 

symbolicznego i najbardziej prawdopodobnego miejsca pochówku Wlada Palownika (Draculi). 

9. Podsumowanie 

Bezsprzecznie Kluż-Napoka jest miejscem wartym polecenia na wyjazd w ramach studiów 

zagranicznych. Bogactwo kulturowe sprawia, że przez cały czas pobytu można poznawać coś 

nowego a infrastruktura miejska dostosowana pod studentów, jak i walory turystyczne całej 

Rumunii sprawią, że przez cały wyjazd nie można się nudzić a na koniec będzie można 

powiedzieć: szkoda, że to już koniec. 

  



 







 


