
Wyjazd na praktyki w ramach programu Erasmus 2012/2013 

 

Warto skorzystać z takiej okazji i wyjechać za granicę na praktyki. Nasza Uczelnia 

bardzo dobrze przygotowuje całą niezbędną dokumentację oraz pozostałe formalności 

dotyczące wyjazdu.  W poniższym artykule postaram się przybliżyć swoje wspomnienia z 

wyjazdu do Karlsruhe w semestrze 2012/2013. 

Pierwszą i zarazem najważniejszą kwestią jest sprawa zakwaterowania. Jedyną i 

opłacalną opcją jest akademik HaDiKo, który znajduje się w centrum Karlsruhe, blisko 

zakładów, które współpracują z naszą placówką. Kampus składa się z 5 budynków 

oznaczonych kolejno od K1 do K5. Każdy blok składa się z 6 pięter, podzielonych na dwa 

skrzydła, w którym mieści się 15 pokoi jednoosobowych, kuchnia, oraz łazienka. Każdy pokój 

jest wyposażony w umywalkę, szafę, łóżko oraz biurko. Miesięczny koszt wynajęcia pokoju 

wynosi około 220 euro plus jednorazowa, zwracana kaucja w wysokości 160 euro. Przez cały 

tydzień na terenie kampusu odbywają się różne, spotkania, imprezy, np. dyskoteki, kino itd.  

 
Fot. 1 Droga do  jednego z budynków, znajdującego się w kampusie.  



 
Fot. 2 Wejście do budynku oznaczonego symbolem K5. 

 
Fot. 3 Wygląd wspólnej dla skrzydła kuchni. 



 
 

 
Fot. 4 i5  Korytarz. 
 



 Po przyjeździe do Karlsruhe wszyscy udają się do swoich wcześniej ustalonych 
opiekunów w celu dopełnienia formalności. Ponadto każda osoba musi przejść indywidualną 
rozmowę ze swoim opiekunem w celu ustalenia zakresu pracy, obowiązków, technologii itd. 
Po tej rozmowie każdy zajmuje wyznaczone przez opiekuna miejsce pracy oraz próbuje 
wykonać przydzielone przez niego zadania. Jeżeli ktoś ma jakieś problemy ze swoim 
zadaniem, nie rozumie czegoś, bądź nie umie go rozwiązać, zawsze można skontaktować się 
ze swoim przełożonym, który z przyjemnością i serdecznością pomaga w rozwiązaniu 
zadania.  
 

 
Fot. 6 Wygląd jednego z budynków, w którym odbywały się praktyki. 
 

  
                 Fot. 7 Miejsce pracy praktykantów. 



 
Fot. 8  Laboratorium, w którym pracowali nasi studenci.  
 

 

Godziny pracy są elastyczne, wyznaczamy je sobie sami, ale należy pamiętać, że każdego dnia 

trzeba przepracować 8h. 

 

 Po pracy zawsze jest czas wolny, który fajnie jest sobie zorganizować. Dookoła 

akademika znajduje się wiele kompleksów sportowych, boisk, kortów itd., wszystko jest 

dostępne za darmo, należy jednak mieć swój sprzęt. Niedaleko Karlsruhe jest kilka jezior, czy 

odkrytych basenów. Wstęp na nie kosztuje około 3 euro. Można tam dojechać tramwajem, 

bądź samochodem. Ponadto opiekun wyjazdu pani Anita Reitz, organizuje darmowe 

wycieczki, jak np. do Heilderbergu czy teatru.  

 

 

 

 

 

 

 



  
Fot. 9 Dostępne boiska. 

 
Fot. 10  Jezioro 



 
Fot. 11 i 12  Basen. 



 
Fot. 13 i 14 Wycieczka do muzeum. 
 
 



 
Fot. 1 5 Wycieczka pod kierownictwem pana Jurgena do Heilderbergu.  

 

 Podsumowując bardzo polecam wyjazd za granicę w ramach programu Erasmus, 

można dzięki temu przeżyć wspaniałą przygodę z dala od domu, poznać nowych ludzi z 

różnych stron świata, nauczyć się samodzielności czy nowych technologii, które bez 

wątpienia przydadzą się nam w przyszłej pracy. Jeżeli ktoś ma ochotę i odwagę może 

spróbować zostać tam i podjąć pracę, jak jeden z naszych  byłych studentów, który pracuje 

tam w firmie Open Experience.  
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