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O mieście
Miasto jest większe od Wrocławia. Jest położone na terenie, na którym występuje wiele
wzniesień (idziemy do miasta po górkę a potem z górki i jesteśmy zlani potem, jak
dochodzimy do centrum). Moim zdaniem miasto jest przyjazne dla studentów. Każdy może
coś dla siebie znaleźć. Do dyspozycji studentów jest kino, teatr, muzeum, kluby studenckie,
biblioteki. Miasto jest położone niedaleko York - które gorąco polecam do zwiedzeniamiasteczko to ma typowy angielski klimat oraz niezwykłą katedrę, która ma ciekawą historię.

O uczelni
Składa się z trzech ośrodków. Jeden z budynków znajduje się na City Campus w centrum
miasta, jest to Rose Bowl i odbywają się tam najczęściej zajęcia z marketingu, biznesu,
zarządzania i tym podobne. Drugi budynek to Carnegi Pavilon na Headingley Campus. Jest to
budynek przypominający ananas. Okna budynku wychodzą na stadion, na którym odbywają
się mecze krykieta. Ostatni ośrodek jest największy. Jest to Headingley Campus, na którym
znjaduje się najwięcej budynków wraz z główną biblioteką uniwersytetu i całym zarządem.
Na terenie Campusu znajduje się biblioteka, która jest czynna 24h na dobę, helpzone, do
którego można się udać, gdy ma się jakiś problem, można również zapytać się tam o pracę i o
pomoc w założeniu konta w banku. Znajdują się tam również komputery do użytku
studentów. LeedsMet ma doskonałą bazę sportową, można uprawiać każdy sport, jaki się
tylko chce i korzystać z siłowni, i basenu. Jeśli chodzi o kadrę - to mogę szczerze powiedzieć,
żę ludzie tam pracujący są bardzo pomocni, mili, otwarci i mają naprawdę dużo cierpliwości,
i wyrozumiałości.

Jak dojechać? (tutaj połączenia, ceny biletów, środki lokomocji)
Z lotniska do miasta można się dostać za pomocą tax-i , koszt to około 20 funtów do
Headingley Line, a 3funty kosztuje dojazd do Bus Station autobusem z lotniska. Najtaniej
wychodzi korzystanie z tax-ówek, dojazd do miasta to jakieś 4funty, więc jak się jedzie w
kilka osób to płaci się grosze. Autobusu osobiście nie polecam bo dojazd do miasta to 2funty i
nie ma zniżek dla studentów, no chyba że chcecie kupić bilet na semestr luba na cały rok. Ale
to się opłaca tylko jeśli macie zajęcia w centrum. Zależy też gdzie będziecie mieszkać. Ja od
swojego zakwaterowania do uczelni mam 15-20 min na piechotę a do miasta jakieś 30-45
minut więc nie miało dla mnie sensu kupowanie biletu, bo z autobusu korzystam
sporadycznie. Warto jest zaopatrzyć się w rower. Wiem, że można go sobie wypożyczyć za
jakieś 30 funtów na cały rok.

Komunikacja miejska czyli Jak jeździć na miejscu?

To już opisałam powyżej☺

Ceny:
LP.

NAZWA PRODUKTU

JEDN.

CENA

1.

Mleko

1L

Od 1,50 do
2 funtów

2.

Sok w kartonie

1L

Od 0,40 do
3funtów

3.

Olej

1L

1,50-3,00
funty

4.

Makaron

1 kg

0,80- 2,00

5.

Mąka

1 kg

1,00- 2,80

6.

Cukier

1 kg

1.00-

7.

Ser żółty

1 kg

1,40

8.

Serek biały

1,50

9.

Masło

1,60

10.

Margaryna

1,60

11.

Dżem

0,80- 2,00

12.

Ketchup

2,00

13.

Ziemniaki

14.

Ryż

1,60

15.

Piwo

2,00wzwyż

16.

Cebula

1 kg

0,89

17.

Pomidory

1 kg

1,00

18.

Ogórki

1 kg

19.

Pomarańcze

1 kg

20.

Marchewka

1 kg

21.

Chleb zwykły

1 kg

22.

Czekolada

1,00

23.

Lody

2,00 wzwyż

24.

Jajka

25.

Jogurt

26.

Szynka

27.

Kiełbasa

28.

Jabłka

29.

Gazeta ogłoszeniowa

30.

Długopis

31.

Znaczek pocztowy Europa

Tak jak mleko i w zależności od firmy
Tak jak sok
Najtaniej można kupić w ALDI i w Morrisonie
Polecam najtańszą w Sainsbury

Zależy jaki rodzaj i czy jest w kostce czy do
posypania
Polecam w polskim sklepie, mi osobiście te
angielskie nie smakują. Ceny w polskich
sklepach są takie same jak w Polsce, tyle że
płacimy w funtach;/

Polecam z ALDI
Polecam Heinz
Nie wiem, rzadko jem☺

1 kg

6 szt.

UWAGI
Cena zależy od tego ile litrów i w jakim
sklepie się je kupuje

Opłaca się kupować w wielopakach, np St.
Cervois 8 butelek za 3,39

Zależy jeszcze gdzie, na Leeds Market przed
zamknięciem, można kupić bardzo tanio
Tak jak pomidory
Jak wyżej
Jak wyżej

0,40 -2,00

Polecam kupować najtańszy i zamrażać.
Chleby mają krótką datę przydatności
Polecam Carte D’or można kupić za 2 funty
na promocji w Morrisons

1,00
0,80

Na promocji w ALDI 6 sztuk za 80 pensów

1 kg
Na Leeds Market najlepiej

1 kg

0,40

Gdzie warto kupować?
Najtaniej w ALDI-m i Morrisons. W Sainsbury można robić zakupy, jeśli czegoś brakuje na
bieżąco, ale na większe zakupy lepiej do ALDI-ca i Morrisons. Oraz Leeds Market gdzie
przed samym zamknięciem można kupić wszystko nawet 50% taniej.
Co wziąć ze sobą?
Nie brać za dużo rzeczy, tj. ubrań bo na promocji można się nieźle obkupić (polecam
PRIMARK i zaczekać do końca grudnia i początku stycznia, największe przeceny). Dobrą
kurtkę przeciwdeszczową, okulary przeciw słoneczne i rękawiczki. Suszarkę i prostownice,
maszynkę do golenia elektryczną jeśli używacie. Kosmetyki wypisywane na receptę (jeśli
ktoś ma problem z cerą – to istotna informacja, ja np. nie mogłam kupić CETHAPIL-u, a nie
jest na receptę). Nie warto brać ręczników czy pościeli bo można je kupić w tanich sklepach,
jak PRIMARK czy HOMEBARGAIN. Na pewno trzeba wziąć przełączkę do kontaktu. Nie
bierzcie garnków, bo można je zakupić w miejscu Waszego pobytu lub tanio w sklepach z art.
domowymi. Można wziąć ze sobą sztućce ale takie plastikowe( można je kupić w IKEA), ja
mam takie i dobrze mi się z nich korzysta. Jeśli lubicie gotować to weźcie kilka
najpotrzebniejszych przypraw, a jak się wam skończą to możecie je dokupić w sklepach
Polskich.
Mieszkanie (gdzie i za ile, do kogo zwrócić się po przyjeździe po klucze,
itp., jaki standard)
Ja swój akademik znalazłam na stronie uczelni. Można wybrać pokój, jaki się chce. Cena
zależy od standardu i od położenia. Ja mam jednoosobowy pokój z umywalką, dużą szafą,
mała komódką, biurkiem, półką nad biurkiem, szafką nocną i łóżkiem. Mieszkam w
akademiku z ludźmi z całego świata. Cena za miesiąc to jakieś 250-280 funtów plus 18
funtów za Internet. Na moim piętrze są 3 takie duże moduły mieszkaniowe. W moim jest 20
pokoi razem z moim i jest to jeden z największych aneksów. Jeśli jedzie się większą grupą
warto jest rozejrzeć się za mieszkaniem bądź domem w zabudowie szeregowej. Można
znaleźć bardzo korzystne oferty dla studentów. Nie wiem jak jest w innych akademikach, mój
jest najtańszy i uważam, że najlepszy. Mam wszystko to czego potrzebuje plus miłą obsługę
( kuchnia i łazienka jest sprzątana raz w tygodniu) a dodatkowo mieszkam z ludźmi z różnych
krajów co daje mi możliwość obcowania z innymi kulturami.
Opłaty (za prawo pobytu, bankowe, dodatkowe opłaty na uczelni)
Za prawo pobytu nie musiałam płacić☺. Jeśli chodzi o wybieranie pieniędzy z banku za
pomocą karty to pobierana jest opłata w wysokości 1funta w HSBC, a jak jest w innych
bankach to nie wiem. Dodatkowe opłaty na uczelni to np.: doładowanie karty aby mieć
możliwość drukowania na terenie uczelni, opłata za przetrzymanie książek.
Uwagi i spostrzeżenia
Od razu po przyjeździe zgłoście się do punktu HELPZONE na terenie uczelni i zapytajcie się
o pracę w formie wolontariusza. Następnie udajcie się do JOBCENTER i wyróbcie sobie
National Insurance Number, który potrzebujecie na wypadek, gdybyście chcieli podjąć jakąś
dorywczą pracę. Zapiszcie się też do lekarza, zapytajcie się o to pracowników w Waszym
akademiku. Jeśli chodzi o lekarza to dobrze jest się zapisać, bo jak się jest chorym i potrzeba
lekarstw to można się do niego udać i nie trzeba specjalnie się zapisywać w przychodni. Po
prostu jest wygodniej być zapisanym u lekarza dla studentów.
Nie przejmujcie się, że czegoś nie wzięliście z Polski, zawsze rodzice mogą wam wysłać
paczkę. Dajcie sobie tydzień czasu na zastanowienie się, co wam jest jeszcze potrzebne i
niezbędne. Polecam poprosić rodziców o wysłanie kaszek mannych, budyni i kisielów, jest to
dobra przekąska, a czasem może stanowić nawet śniadanie, jak się nie ma czasu rano.
Po więcej informacji można śmiało do mnie pisać na e-maila.

