PAŃSTWO - UCZELNIA

Nazwisko i imię studenta, adres e-mailowy (oczywiście pod warunkiem, że
student zgadza się na tę formę kontaktu)
Ksenia Brodowska, Ksenia@onet.eu
Bardzo chętnie odpowiem na wszystkie pytania skierowana na maila ☺

O mieście
Miasto dosyć duże, ale wszystko co najpotrzebniejsze znajduje się w centrum. Brno
posiada świetnie zorganizowaną komunikacje miejską w ciągu dnia jak i w nocy.
Oferuje sporo możliwości spędzania wolnego czasu - mecze, basen, tanie siłownie,
parki linowe, galeria. Bardzo dużo pubów i klubów nocnych - typowe miasto
studenckie.

O uczelni
Bardzo dobrze wyposażona - ogromne pokoje nauk z mnóstwem komputerów na
każdym wydziale. Jedna całodobowa czytelnia z dostępem do Internetu dla
studentów. Kadra, jak i wszyscy wykładowcy bardzo miło nastawiona na studentów
zagranicznych. System oceniania i komunikacji z wykładowcami całkowicie
skomputeryzowany. Klub studencki oferuje wiele form spędzania wolnego czasu dla
studentów oraz wiele zniżek na baseny, siłownie itp.

Jak dojechać? (tutaj połączenia, ceny biletów, środki lokomocji)
Ja jechałam z Katowic. Bus do Cieszyna - 9zł. Z Cieszyna do Czeskiego Cieszyna
piechotką ok. 25min. Dalej pociąg do Bohumina i z Bohumina do Brna - bez zniżek
ok. 47zł.

Komunikacja miejska czyli Jak jeździć na miejscu?
Świetnie zorganizowana komunikacja miejska - polecam tramwajami w dzień
i autobusami w nocy. 90-dniowy bilet – 640 Czk.

Ceny:

LP. NAZWA PRODUKTU

JEDN. CENA

1.

Mleko

1L

2,3zł

2.

Sok w kartonie

1L

3,5zł

3.

Olej

1L

4.

Makaron

1 kg

5.

Mąka

1 kg

6.

Cukier

1 kg

7.

Ser żółty

1 kg

8.

Serek biały

9.

Masło

5,5zł

10. Margaryna
11. Dżem
12. Ketchup

4zł

13. Ziemniaki

1 kg

14. Ryż
15. Piwo

2,5zł

16. Cebula

1 kg

17. Pomidory

1 kg

18. Ogórki

1 kg

19. Pomarańcze

1 kg

20. Marchewka

1 kg

21. Chleb zwykły

1 kg

22. Czekolada

1,5zł

2zł

3zł

23. Lody
24. Jajka

6 szt.

25. Jogurt

3,5zł
2zł

26. Szynka

1 kg

27. Kiełbasa
28. Jabłka

1 kg

29. Gazeta ogłoszeniowa
30. Długopis
31. Znaczek
Europa

1zł
pocztowy

5zł

UWAGI

Gdzie warto kupować?
Na pewno nie w sklepach osiedlowych. Polecam supermarkety takie jak Lidl czy
Tesco.

Co wziąć ze sobą?
W miarę możliwości sprzęt kuchenny - nie zastaniemy tam żadnego garnka czy noża.
Koniecznie własny kabel do Internetu. Lampa na biurko i czajnik do gotowania wody
też się przyda. Słownik angielsko-polski - wersja książkowa dozwolona na
egzaminach. A w pralni, mimo tego, że jest płatna (ok.10 zł za pranie) należy mieć
własny proszek. Polecam też zabrać ze sobą kosmetyki, nie odkładać ich jako zakupu
na miejscu - tam są o wiele droższe niż w Polsce.

Mieszkanie (gdzie i za ile, do kogo zwrócić się po przyjeździe po klucze,
itp., jaki standard)
Standard zależy od akademika - ja spałam na Komarovie. Nie można oczekiwać zbyt
wiele. Jest wszystko czego potrzeba - łóżko i pościel, szafa, biurko. Okna
wymieniane, dlatego w pokojach jest ciepło. Jedna toaleta na każde dwa pokoje.
Kuchnia oraz prysznice na piętro. Tych drugich jest o tyle dużo, że ja przez cały
semestr ani razu nie stałam w kolejce.

Opłaty (za prawo pobytu, bankowe, dodatkowe opłaty na uczelni)
Drobna opłata za kartę studenta - ok. 20 zł. Karta studenta międzynarodowego dzięki
której możemy uczestniczyć w spotkaniach klubu studenckiego oraz wchodzimy bez
opłat na studenckie imprezy klubowe + starter do telefonu ok. 85 zł w czym na
karcie mamy ok. 35 zł.

