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O mieście
- miasto jest PIĘKNE; jeśli ktoś pojedzie do Paryża, obowiązkowo należy
zaplanować sobie czas na systematyczne poznawanie i zwiedzanie miasta;
zarówno muzea, wystawy jak i parki i to co się znajduje na świeżym powietrzu
jest warte zobaczenia; jest dużo zniżek dla studentów z Unii Europejskiej i dla
osób do 25 roku życia; poza tym w każdą pierwszą niedzielę miesiąca jest
wolny wstęp do muzeów i miejsc turystycznych, warto więc wcześniej
zaplanować, co chciałoby się w kolejne dni czy miesiące zobaczyć; Paryż jest
piękny o każdej porze dnia i nocy, i o każdej porze roku, to bardzo duże miasto,
ale też z bardzo dobrą komunikacją;
O uczelni
- bardzo życzliwa dla studentów przybywających z zagranicy; uczelnia bardzo
duża, warto wiec wyjeżdżając na wymianę pojechać na proponowany czas
przygotowawczy,

który

jest

organizowany

dla

obcokrajowców

przed

rozpoczęciem roku akademickiego. To bardzo potrzebny czas, żeby się z tą
uczelnią zapoznać, zarówno z położeniem budynków, jak i z odmiennym
systemem nauczania, dobierania przedmiotów itd. Ten, w którym ja
uczestniczyłam był bardzo dobrze zorganizowany, przed południem zajęcia
pomagające „rozruszać” język, a po południu wspólne zwiedzanie miasta, a
jeszcze wieczorem jakieś imprezy, w ogóle przez cały pobyt otrzymywałam
informacje o organizowanych spotkaniach, imprezach (również nocnych),
wyjazdach we Francji, jak i poza - dla studentów z Erasmusa; zorganizowana

jest również sieć pomocy studentów tej uczelni dla nowo przybyłych; należy
tylko określić swoje oczekiwania, czy jest to np. pomoc w poprawianiu pracy,
trudności z odnalezieniem się na uczelni, w kontaktach z profesorami itd. czy
inne, czy tez może wszystkie te razem;
- zapisy na zajęcia odbywają się elektronicznie, to jest ważne i bywa, że z tym
nowi studenci mają najwięcej kłopotów, kiedy, gdzie i jak wybrać i zapisać się
na zajęcia; również wyniki z prac czy egzaminów zanim pojawią się na tablicy
wcześniej są podawane elektronicznie, należy się jednak odpowiednio
zalogować przy użyciu legitymacji i kodów, które się tam znajdują; na uczelni
istnieje

system

komunikacji

elektronicznej,

niezależny

od

tego

administracyjnego, przez który się zapisuje na zajęcia; jest to „ platforma
pedagogiczna” przez którą kontaktować się można z profesorem prowadzącym
poszczególne zajęcia oraz z pozostałymi studentami uczestniczącymi w nich;
wszelkie zmiany co do dat i sal są tam przesyłane, prace, dokumenty od
profesorów, skany materiałów itd. U niektórych profesorów uczestniczenie w tej
formie komunikowania się jest obowiązkowe;
- dla osób które nie maja ze sobą komputera lub dostępu do Internetu, taka
możliwość jest w bibliotece, bardzo łatwo się do biblioteki zapisać, tam z
komputera i Internetu można korzystać bez ograniczeń;
Jak dojechać? (tutaj połączenia, ceny biletów, środki lokomocji)
- dojazd do Francji – autokarem ok. 20 godz. z Wrocławia, ale od kilku miesięcy
istnieje połączenie lotnicze z Wrocławia do Paryża - Beauvais (ok. 80 km. od
centrum Paryża); bilet kosztuje tyle samo co na autobus a zakupiony wcześniej o
połowę mniej, przelot 2 godz. plus wcześniejszy przyjazd na lotnisko we
Wrocławiu lub w Beauvais; we Francji dojazd na lotnisko jest bardzo łatwy,
ponieważ kursują autobusy dowożące pasażerów z centrum Paryża na lotnisko i
z lotniska do centrum, są dobrze oznaczone, naprawdę trudno się pomylić;

- komunikacja w Paryżu to oczywiście metro, autobus, RER (to taki pociąg) i
pociągi na trasy podmiejskie; komunikacja bardzo dobrze oznaczona na każdej
stacji metra i bardzo często na przystankach autobusowych są mapy najbliższej
okolicy oraz całego miasta; na większości stacji jest informacja dla turystów i
podróżujących; jest bardzo dużo możliwości jeśli chodzi o bilety: jednorazowe
kupowane pojedynczo, karnety po 10, jednodniowe, dwudniowe i trzydniowe,
miesięczne i na kilka miesięcy. Bilet miesięczny z tzw. kartą Navigo daje
możliwość korzystania nieograniczoną ilość razy z przejazdów na metro, na
autobus i na RER; ceny biletów zależą jednak od strefy komunikacyjnej, w
której się mieszka.

Komunikacja miejska czyli Jak jeździć na miejscu?
- dojazd do Uczelni w Saint – Denis: autobusem i oczywiście metrem, linia 13,
zawsze przepełniona, w godzinach porannych trzeba nauczyć się specjalnego
sposobu wsiadania, tak żeby na czas dojechać na zajęcia; przepuszczając kolejne
pociągi metra w nadziei, że w kolejnym będzie luźniej można stracić bardzo
dużo czasu, nawet kilka godzin; stacja końcowa metra znajduje się naprzeciwko
uczelni, po wyjściu z metra bardzo łatwo już tam trafić; linia 13 łączy się z
kilkoma innymi, więc w drodze powrotnej można się swobodnie przesiadać tak,
żeby dojechać do miejsca zamieszkania; należy uważać na kieszonkowców,
ponieważ stacje są monitorowane o ich obecności można czasami usłyszeć
komunikat; nie wsiada się do wagonu po sygnale! Nie warto się narażać na
nieprzyjemne doświadczenia w spotkaniu z zamykającymi się drzwiami,
następne metro przyjedzie za ok. 2 do 5 min, no chyba że jest strajk wtedy
należy zostać w domu, albo zaplanować piesze zwiedzanie miasta;
- istnieje jeszcze i jest bardzo dobrze zorganizowana sieć rowerowa, na
specjalną kartę, w jednym miejscu wypożyczasz rower, a tam gdzie dojedziesz
oddajesz.

Ceny:

Przykro mi ale cen szczegółowo nie pamiętam, zależą one tak jak i u nas od
sezonu, np. jeśli chodzi o owoce i warzywa, oraz od miejsca w którym się
kupuje, czy w centrum, czy gdzieś na obrzeżach miasta, czy w małym czy w
dużym sklepie, czy w małej czy w dużej ilości no i od gatunku i jakości.
Na Uczelni jest duża stołówka dla studentów, należy jednak mieć przy sobie
zawsze legitymację, wtedy dobry obiad kosztuje 2,90 euro.
Gdzie warto kupować?
Myślę, że to zależy od tego ile mamy pieniędzy i gdzie mieszkamy; jeden
przystanek przed uczelnią tuż przy metrze jest duży sklep Carrefour, tam można
się zaopatrzyć we wszystko, warto jednak czasami wybrać się na targ w mieście
i zobaczyć egzotyczne ryby i owoce, a niektóre spróbować - chociażby raz.
Co wziąć ze sobą?
Trochę polskich cukierków, słodyczy jest tam dużo, ale czasami warto mieć cos
przy sobie, żeby poczęstować innych, a też kiedy przyjdzie tęsknota za domem,
polska „krówka” bardzo pomaga.

Mieszkanie (gdzie i za ile, do kogo zwrócić się po przyjeździe po klucze, itp.,
jaki standard)
- jeśli chodzi o mieszkanie to bardzo trudno mi się wypowiedzieć; z uwagi na
wcześniejsze kontakty miałam zapewnione mieszkanie, stąd nie interesowałam
się tym; jednak w czasie dwutygodniowego przygotowania bardzo często pytano
studentów, w jakich warunkach mieszkają, czy mają trudności mieszkaniowe,
itd. i były proponowane spotkania dla nich z osobami, które miały się tym
problemem zająć przed rozpoczęciem zajęć; warto wiec pojechać wcześniej i
jeśli ma się jakieś trudności lub czegoś się nie do końca rozumie, powiedzieć o
tym, nawet jeśli nie mówi się doskonale po francusku;

- uczelnia ma swój akademik z pojedynczymi pokojami;
Opłaty (za prawo pobytu, bankowe, dodatkowe opłaty na uczelni)
Poza opłatami za obiady nie musiałam nic płacić dodatkowo; na parterze bud. A
był tez punkt, w którym można było kserować za darmo, oczywiście jeśli się
było studentem z zagranicy.

Uwagi i spostrzeżenia
- uważam, że bardzo ważny jest początek, więc jeśli osoby wyjeżdżające mają
taką możliwość - powinny (niezależnie od tego na jakim są poziomie
językowym) skorzystać z propozycji okresu przygotowawczego; kiedy na
uczelni nie ma jeszcze studentów, łatwiej się odnaleźć i zapoznać z jej strukturą
i organizacją. Kiedy rozpoczyna się rok akademicki, wszystko wygląda inaczej
i samemu trudno się odnaleźć; jak już wspomniałam wcześniej w okresie
przygotowawczym jest cały zespół ludzi prowadzących zajęcia, jak również
pomagających rozwiązać różnego rodzaju problemy, po rozpoczęciu zajęć
również, ale z większością ich trzeba radzić sobie wtedy już samemu,
szczególnie jak nie zna się osób prowadzących wcześniej i nie wiadomo gdzie
ich szukać, i jak się z nimi skontaktować, jest to trudne;
- trzeba się przygotować na to, że trzeba być bardzo samodzielnym, brakuje
czasami również formalności, do których przywykliśmy w Polsce, czyli indeksu
i karty egzaminacyjnej; na uczelni w Paris 8 wszystkie wpisy załatwia się
elektronicznie, wiec niekiedy nie mając w ręku żadnego dokumentu, miałam
wrażenie, że czegoś zabraknie, że coś jest nie tak jak trzeba;
- termin rozpoczęcia zajęć był wcześniejszy niż termin ostatecznego zapisania
się (dla studentów z ERASMUSA), ale nie warto przeciągać w nieskończoność,
nie da się być na wszystkich, warto się szybko zapisać na wybrane przedmioty i
uczestniczyć systematycznie, na inne za zgodą profesora można chodzić na
zasadzie wolnego słuchacza;

- niezależnie od kierunku jaki się studiuje ma się prawo zapisać na zajęcia z
języka francuskiego przez cały pobyt; nawet jeśli nie potrzebuje się oceny z
takiego przedmiotu to warto, zajęć nie jest dużo, ale są dobrze prowadzone, a to
pomaga w komunikowaniu się na innych zajęciach i w pisaniu prac.

