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V letním semestru 2019 jsem byl na Erasmu na UAM v Poznani. Podobně jako v Krakově má katedra
geografie novou budovu i v Poznani. Tato budova je stavěna ve stylu labyrintu, je velmi těžké v ní najít svou
učebnu. Vybavení učeben je však velmi dobré.
Koleje Jagienka byly od školy vzdáleny zhruba 40 minut tramvají a autobusem. Tím, že pořadí tramvajautobus bylo oproti Krakovu obrácené (centrem tramvají, na okraj autobusem), nevznikalo téměř nikdy
zpoždění a do školy nebylo potřeba vycházet s velkým předstihem.
Pokoje na kolejích Jagienka byly nově rekonstruované, bydlel jsem v pokoji s jedním spolubydlícím a na pokoji
jsme měli i koupelnu. Koleje byly i přes toto luxusní vybavení levnější než Šmeralky v Olomouci.
Poznaň nenabízí tolik možností využití volného času jako Krakov, i přes to je ve městě velké množství muzeí
a jiných míst pro trávení volného času.
Výběr předmětů na fakultě není moc rozsáhlý a většina předmětů v angličtině se týkala fyzické geografie.
Velkou výhodu však vidím v tom, že bylo možné chodit na kurzy polštiny zakončené zkouškami, po kterých
jste dostali jazykový certifikát. Tyto kurzy jsou také ohodnoceny kredity, pokud byste měli 20h polštiny týdně,
dostanete 20 kreditů. Pro úspěšné ukončení Erasmu tedy stačí vzít si jeden předmět na katedře geografie a
20 hodin polštiny. Ideální pro studenty posledních ročníků, kterým již nezbývá moc předmětů, a chtějí se
naučit cizí jazyk.
Podobně jako v Krakově bylo i zde možné navštívit množství událostí pořádaných ESN, tyto akce jsem však
nenavštěvoval. Pro někoho, kdo by se chtěl jet do Poznaně naučit jazyk, doporučuji požádat referentku kolejí
o ubytování s polským studentem.
Přesto, že bylo v Poznani o jeden tým Ekstraklase méně než v Krakově, stadion Lechu je větší. Doporučuji tak
navštívit alespoň zápas s Legií, pokud se bude hrát v době vašeho pobytu. V Poznani se hrají i některé ze
zápasů národního týmu.

Poznaň z balkónu

Most v Poznani

Tomek

