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O mieście

Bergen - to norweskie miasto i gmina leżąca w regionie Hordaland, na styku
Morza Północnego i Norweskiego. Jest drugim, co do wielkości miastem kraju,
liczy 237 000 mieszkańców (2004). Nazywane jest bramą do fiordów i znajduje
się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Do połowy XIX w. największe
miasto i główny port Norwegii.
Od 2 połowy XVIII w. także ważny ośrodek życia naukowego i kulturalnego
kraju. Nie brakuje tu również atrakcji turystycznych: liczne kościoły, m.in.:
NMP w stylu romańskim (XII, XIII w.), kościół Św. Krzyża, zbudowany w
stylu renesansowym (XVI w.). Na szczególne wyróżnienie zasługuje również
Akwarium z jedną z największych kolekcji fauny morskiej w Europie, oraz Targ
Rybi, gdzie można zawsze kupić świeże ryby z okolicznych połowów. Coroczne
festiwale muzyki i folkloru norweskiego przyciągają sporą liczbę turystów.
Panuje tu specyficzny klimat - występuje tu największa na świecie amplituda
opadów. Na 361 dni w roku 245 to dni deszczowe.
O uczelni

Uniwersytet w Bergen jest jednym z sześciu uniwersytetów w Norwegii. Zdania
na temat działalności i jakości instytucji są podzielone i zależą od tego, kto jaki
kierunek studiuje. Na moim wydziale Nauk politycznych (moja specjalność –
Stosunki Międzynarodowe) w większości przypadków spotkałam się z
pozytywna opinią o wydziale. Panuje tam naprawdę miła atmosfera, łatwość
nawiązywania kontaktów, ale przede wszystkim dostępność i pomoc ze strony
wykładowców. Zajęcia odbywają się różnie, zależy to od wydziału, na jakim się
studiuje, ale przeważnie dwa – trzy razy w tygodniu, chociaż czasami działa to
inaczej. Dla przykładu jeden z moich kursów odbywał się etapami, tzn. zajęcia
prze 2 tygodnie od 8.00 rano po czym trzy tygodnie przerwy i znów. Brzmi to
nieco dziwnie, jednak z drugiej strony zakres materiału, jaki trzeba było
przeczytać, wypełniał wolny czas.
Mówiąc o Uniwersytecie nie można zapomnieć o bibliotece, która jest naprawdę
na wysokim poziomie i dostosowana do potrzeb każdego studenta. Dobrze
zaopatrzona w pomoce naukowe, wyposażona w komputery, służy studentom
każdego dnia i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Mianowicie każdego dnia
oblegana jest przez uczących się studentów, a w trakcie sesji naprawdę ciężko

znaleźć wolny stolik czy komputer do nauki. Warto wyrobić sobie kartę do
biblioteki aby szybko i sprawnie wypożyczać książki. Odradzam zakup książek,
których ceny w Norwegi są naprawdę wysokie (na moim wydziale cena za
książkę zaczynała się od 400 NOK), a zapewniam, że każdą pozycje znajdziecie
w bibliotece. Co więcej w każdej bibliotece są dostępne ksera, z których
korzysta się za pomocą karty studenta. Jednak najpierw trzeba ’’załadować’’opłacić kartę. Wykonuje się to za pomoca przelewu z indywidualnego konta
bankowego. Cała procedura zaczyna się na stronie Uniwersytetu
www.payprint.no
Warto wspomnieć o opłatach za ksero, które nie są duże:
a) za kreso czarnobiałe; - na pojedynczej stronie 0,35 NOK
- na podwójnej stronie 0,25 NOK
b) za ksero kolorowe od strony 0,50 NOK
W razie jakichkolwiek pytań, czy to o kursy, czy o dokumenty jakie będziecie
musieli wypełnić już tu na miejscu wszystko odbywa się w punkcie
informacyjnym dla studentów tzw.: Student Service czynnym od 9.00 do 13.00
przez cały tydzień, za wyjątkiem czwartku kiedy to czynne jest nieco dłużej od
9.00 do 15.00
Jak dojechać? (tutaj połączenia, ceny biletów, środki lokomocji)

1. Droga Polska - Bergen
Całkowity koszt dostania się do Norwegii nie należy do najtańszych, ale z tym
trzeba się liczyć. Najbardziej popularnym i wygodnym środkiem lokomocji jest
samolot ( czas podróży około 2h). Jego cena wacha się od 200 do 800 zł i zależy
od terminu rezerwacji i okresie, w jakim się leci. Można to sprawdzić na stronie
internetowej tanich linii lotniczych www.norwegian.no. Ponad to dla osób z
Wrocławia wybierających lot z Warszawy jest pociąg o 00.01 z Dworca
Głównego (czas podróży około 7h) Jest to nieco meczące, ale ja właśnie taki
sposób wybrałam. Oprócz stolicy dostępne jest również połączenie Kraków –
Bergen. Ja wybrałam pierwsza opcje i całkowity koszt przelotu wyniósł mnie
około 900zł.
2. Droga Lotnisko w Bergen – Fantoft
Będąc już na miejscu warto mieć informacje jak sprawnie i szybko dostać się do
akademika (Fantoftu). Są dwa sposoby:
- pierwszy to Flybusen, czyli autobus podstawiany z lotniska do centrum.
Zatrzymuje się on na przystanku przy Fantofcie ( można kierowcy wspomnieć
to sam przypomni i powie gdzie trzeba wysiąść) Cena autobusu wynosi 80
koron.
- drugi sposób to taksówka. Tą jednak polecam, jeśli jest więcej osób. Cena za
kurs od 200 – 300 NOK całość.

Komunikacja miejska, czyli Jak jeździć na miejscu?

Jest wiele sposobów by dostać się do centrum. Piechotą zajmuje to jakieś 40 min
w jedna stronę. Jednak najbardziej popularny wśród studentów jest autobus,
który do centrum jedzie około 10-15 minut. Z komunikacja miejska nie ma tu
najmniejszych problemów. Autobusy kursują często, (co 10 min) i na czas
(wyjątek stanowią święta). Mogę stwierdzić ze z komunikacja miejska nie ma tu
najmniejszych problemów. Cena biletu (w jedna stronę) wynosi 23 korony wiec
polecam wykupienie biletu miesięcznego, którego koszt wynosi 360 koron.
Pierwszą kartę wyrabia się na Bus Stadion. Do tego jest potrzebny:
- Letter of Acceptance
- Student kart
- Adres w Fantofcie
Kolejne można już wykupić bezpośrednio u kierowcy autobusu (cena jest ta
sama). Do miasta kursują autobusy np.: 24, 100.

Ceny:

LP.

NAZWA PRODUKTU

JEDN.

CENA

1.

Mleko

1L

12-18 NOK

2.

Sok w kartonie

1L

7-18 NOK

3.

Olej

1L

20 NOK

4.

Makaron

1 kg

14 NOK

5.

Mąka

1 kg

12 NOK

6.

Cukier

1 kg

12 NOK

7.

Ser żółty

1 kg

50-100
NOK

8.

Serek biały

9.

Masło

14-20 NOK

10.

Margaryna

15 NOK

11.

Dżem

13-30 NOK

12.

Ketchup

5-10 NOK

13.

Ziemniaki

1 kg

18 NOK

14.

Ryż

1kg

19 NOK

15.

Piwo

16.

Cebula

1 kg

13 NOK

17.

Pomidory

1 kg

22 NOK

18.

Ogórki

1 szt.

10 NOK

19.

Pomarańcze

1 kg

20 NOK

20.

Marchewka

1 kg

9 NOK

21.

Chleb zwykły

1 kg

14-35 NOK

22.

Czekolada

23.

Lody

1 kg

24.

Jajka

6 szt.

14 NOK

25.

Jogurt

1 szt.

10,9 NOK

26.

Szynka

250 g

20 NOK

27.

Kiełbasa

28.

Jabłka

1 kg

22 NOK

29.

Gazeta ogłoszeniowa

-

-

30.

Długopis

1 szt.

4 NOK

31.

Znaczek pocztowy Europa

1 szt.

10

UWAGI
12 koron za 3,9% im mniej % tym cena
wzrasta
7 koron to w Lidl, a tak cena powyżej 10 N z

Nie spotkałam się z serem białym

20-70 NOK

23 NOK

13 koron za 250 g, i zależy od rodzaju

Cena od 20 koron to w sklepie, natomiast w
pubie cena zaczyna się od 40 koron
Chyba ze jest promocja w REMA 1000 to SA
za 12 koron

14.9 koron kosztuje chleb tostowy w Lidlu,
natomiast cena chleba zwykłego zaczyna się
od 20 koron
Czasami SA promocje w Safari i kosztuje
16,90
Ale bardziej opłaca się kupić większe
opakowanie 18 za 24 N
Jogurty owocowe opłaca się kupować w tzw.
wiadereczkach 1 kg -> cena 18 N
Krojona w plastry

Wysłanie paczki do Polski do 1 kg wynosi 80
koron.

Gdzie warto kupować?

Najczęściej odwiedzane przez studentów sklepy z żywnością to Lidl, REMA
1000, Rimi i Kiwi. Produkty, których ceny są najniższe w tabelce pochodzą
właśnie z Lidla, słyszałam jednak, że ma być zamknięty z początkiem czerwca,
ale to informacja niepotwierdzona. Na drugim miejscu są Rema 1000, Rimi i
Kiwi. Ceny w tych sklepach są do siebie bardzo zbliżone i mają naprawdę
korzystne promocje;) Tuż przy akademiku jest market Safari. Jednak jak na
kieszeń studenta i norweskie ceny jest tam drogo wiec nie polecam robienia
większych zakupów. Dla przykładu cena sera żółtego za 1 kg w Lidl wynosi 45
koron a w Safari 98 koron. Warto pamiętać, że w Norwegii ze względu na dużą
różnorodność religijną występują tu dość często święta, w trakcie których
wszystkie sklepy są zamknięte. Jest jednak jeden sklep KIWI w centrum, który
mimo licznych świat zawsze jest otwarty. Mimo wszystko radzę zakupy robić
wcześniej.
Co wziąć ze sobą?

Zastanawiając się, co wziąć ze sobą pierwsze, co radze to jak najwięcej
żywności, która ze wszystkich artykułów jest tu najdroższa. Ja wzięłam dużo
mięsa, które później już na miejscu zamroziłam. Jego cena tutaj jest spora a to
za sprawa, że, Norwegia w prawie 70% importuje ten produkt. Co do innych
artykułów to można wziaśc przede wszystkim suchy prowiant jak: kasze,
makarony, zupki, kisiele, budynie, chleb razowy, kawa, herbata tak, aby na
początek póki zapoznacie się z panującymi tu cenami mieć cos do jedzenia;) Po
za tym warto wziąć ze sobą:
a) Plakaty: może się zdziwicie, ale pokoje tutaj są nieco smutne i każdy
student ozdabia je na własny sposób. Wiec jakieś kolorowe plakaty na
ścianę, obrazki mile widziane.
b) Kabel do Internetu: aby mieć łącze z Internetem potrzebny jest kod,
który, każdy student dostaje indywidualnie (wiec nie denerwujcie się jak
zaraz po przyjeździe nie będziecie go mieli) oraz kabel. Czasami studenci
z poprzednich roczników pozostawiają kabel, jednak w przypadku, gdy
go nie ma trzeba zakupić w recepcji: cena 70 NOK.
c) Pościel: to już zależy od studenta, pod czym będzie spał. Niektórzy
przywożą śpiwory i poduszkę i jest to wystarczające. Jednak można tez
zakupić w recepcji komplet pościeli (poduszka i kołdra jednak bez
poszew) cena: 300 NOK. Można również wybrać się do Ikei tam jest
nieco taniej za komplet.
d) Kalosze i parasol: i to na poważnie;) Kalosze sa tu naprawde
zbawieniem w dni deszczowe ( przeważają w Bergen) i noszą je
dosłownie wszyscy. Można powiedzieć ze panuje tu „moda kaloszowa”
Ich zakup w Bergen to koszt około 300 NOK. W przypadku parasola to

polecam o mocnej konstrukcji, bowiem zwykle często w czasie deszczu
po prostu się niszczą. Dla przykładu nie jest niczym dziwnym napotkanie
na ulicach leżących połamanych parasolek;)
e) Zdjęcia: zdjęcia są potrzebne przede wszystkim do wyrobienia karty
studenckiej oraz karty autobusowej.
f) Przyrządy kuchenne:, jeśli pokuj wybierzecie w bloku C/D to nie ma, co
się martwic o przyrządy kuchenne, bowiem tam jest jedna wspólna
kuchnia dla wszystkich i zazwyczaj są całkiem nieźle wyposażone. Inna
sytuacja jest w przypadku pokoju z własną kuchnia bądź dwa pokoje i
wspólna kuchnia. Wówczas wyposażenie kuchni jest znikome i trzeba się
zaopatrzyć samemu.
g) Ubrania narciarskie: są przydatne, kiedy przyjeżdża się na semestr
zimowy. A to za sprawą wycieczek na stoki narciarskie organizowanych
przez ESN dla studentów, z których naprawdę warto skorzystać
Mieszkanie (gdzie i za ile, do kogo zwrócić się po przyjeździe po klucze,
itp., jaki standard)

Dla studentów zagranicznych najtańszym rozwiązaniem jest pobyt w akademiku
Fantoft. Koszt miesięczny to około 2200 NOK (nie wliczając opłat za pralnie).
Zaraz po przyjeździe należy się zgłosić do recepcji po klucze i wniesienie opłaty
tzw. depozytu, który, wynosi 2500 NOK płatność w gotówce, poczym dostaje
się klucze wraz z kartą do pralni. Recepcja jest czynna od 8.00 do 15.00. Z
końcem czerwca zostanie jednak przeniesiona do centrum miasta, co będzie z
pewnością utrudnieniem dla studentów. Ważne jest by klucze odebrać w
godzinach otwarcia, bowiem później nie ma możliwości dostania się do
akademika. Zawsze jednak zostaje życzliwość innych studentów, którzy mogą
przenocować spóźnialskich. Jeśli zdarzy się komuś taka sytuacja radze zapytać o
Anwara. Mieszka on w akademiku i można tak to nazwać współpracuje z
recepcją. Na pewno pomoże;)
Standard pokoi nie jest najgorszy. Zastrzeżenia można mieć co do łazienki, ale
da się przeżyć;). Tak jak wspomniałam powyżej każdy student dostosowuje
pokuj według własnego uznania. Co do typów pokoi są 3 opcje:
- pokój z łazienką i wspólna kuchnia z innymi studentami ( 8 pokoi na 1 piętrze)
- pokój z łazienką i własną kuchnią
- mieszkanie: 2 pokoje z wspólną łazienka i kuchnią ( z współlokatorem)
Jest możliwość również poszukania mieszkania lub pokoju do wynajęcia w
centrum bądź na obrzeżach. Cena jednak jest znacznie wyższa i wynosi od 4000
NOK za miesiąc.

Opłaty (za prawo pobytu, bankowe, dodatkowe opłaty na uczelni)

Co do opłat to studenci zagraniczni nie ponoszą praktycznie żadnych, jeśli
chodzi o Uniwersytet. Zarówno za prawo pobytu jak i wszelkie karty (karta
studenta, karta biblioteczna) są bezpłatne.
Uwagi i spostrzeżenia

Warto przyjechać wcześniej, bowiem ma się wówczas większy wybór pokoi
(najlepszy blok C/D).
Warto wykupić kartę na Fantofthalen, w jej ramach jest wliczony: korzystanie z
Sali sportowej, fitness, wstęp na basen, szermierka itp.
Warto brać udział w programach tworzonych przez ESN.
Warto zapisać się do programu Buddy Bergen! www.buddybergen.com
Warto pójść do Tourist Information, gdzie można dostać ulotki, mapy itp. z
atrakcjami w Bergen.
Warto kupować w Ikei, szczególnie na początku, kiedy są potrzebne rzeczy do
pokoju.

