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Wiedeń zrobił na mnie zdecydowanie pozytywne wrażenie. Zajęcia są prowadzone na

Wrażenia ogólne

wysokim poziomie, z nastawieniem na rozwój studenta. Jednocześnie panuje
przyjazna Erasmusom atmosfera - organizuje się wiele wydarzeń integrujących,
dzięki którym poznaje się innych studentów i miasto. Samo studiowanie ułatwia
dobrze rozwinięta infrastruktura uniwersytecka - większość spraw da się załatwić
przez internet.

Przygotowania

Przygotowania do Erasmusa zaczęły się u mnie pół roku przed wyjazdem, kiedy
składałam wniosek. Sam proces aplikacji nie jest tak skomplikowany, jak późniejsze
dobieranie ekwiwalentów i tworzenie Learning Agreement. Samo LA poprawiałam
kilkakrotnie, aby znaleźć optymalne odpowiedniki.
Spotkania orientacyjne dla studentów są organizowane co tydzień - to tam
otrzymuje się legitymację (dopiero po zapłaceniu ÖH-Betrag), która uprawnia do

Przybycie

korzystania z bibliotek uniwersyteckich oraz licznych zniżek. Wtedy też tłumaczy się
wszystkie procedury administracyjne (meldunek etc.). Warto pójść na orientację, bo
niepomiernie ułatwia start w nowym mieście.
Znalezienie zakwaterowania w Wiedniu potrafi nastręczyć kłopotów. W przypadku

Zakwaterowanie

akademików warto wysłać zgłoszenie jak najwcześniej - zwiększa to szanse na
otrzymanie pokoju w preferowanej dzielnicy/cenie. Wszystkie akademiki są
prywatne; sam uniwersytet nie zajmuje się zakwaterowaniem. Domy studenckie
mogą, ale nie muszą być tańsze od pokojów w WG. Znalezienie takiego jest nieco
trudniejsze; zawsze jest wielu chętnych i trzeba przekonać do siebie współlokatorów,
bazując na ich ofercie. Mieszkanie w WG ma jednak swoje zalety; poznaje się
rodowitych Austriaków i ich kulturę.
Uniwersytet jest wspaniały - szczególnie główny budynek z historyczną czytelnią ma
swój unikalny klimat. Zawsze wiele się tu dzieje - organizowane są konferencje,
wykłady otwarte, oprowadzania… Zentrum für Translationswissenschaft, na którym
odbywają się zajęcia dla kierunku Transkulturelle Kommunikation, wygląda już nieco
inaczej, jednak sama infrastruktura jest dobrze rozwinięta - nie ma problemu z

Uniwersytet

brakiem sal wykładowych.
Studenci na Erasmusie mają możliwość zapisywania się na ćwiczenia, gdzie limit
miejsc został już osiągnięty; czasami trzeba jednak trochę kombinować z powodu
limitów miejsc w salach - czasami trzeba się przepisać do innego prowadzącego.
Można chodzić również na zajęcia na innych wydziałach (np. na lektoraty). Poziom
zajęć jest dosyć wymagający, jednak prowadzący zawsze służą pomocą.
Znałam Wiedeń już wcześniej i wiedziałam, czego się spodziewać - nie brak tutaj
kultury! Wiele instytucji (np. Staatsoper, Burgtheater, Musikverein) oferuje tańsze

Rekreacja/życie

bilety na miejsca stojące lub Restplätze, co umożliwia cieszenie się występami za
ułamek oryginalnej ceny. Warto również zwrócić uwagę na bogatą ofertę muzealną
oraz alternatywną kulturę studencką.

