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INFORMACJE OGÓLNE: 

Dojazd: Ze względu na pandemię zostały ograniczone bezpośrednie loty z Polski do 
Rumunii. Pozostały jedynie połączenia na trasie Warszawa – Bukareszt. Dlatego polecam, 
jeżeli oczywiście to możliwe przyjechać samochodem. Styl jazdy „rumuńskiej” nie jest 
taki straszny jak go opisują, drogi są naprawdę bezpieczne i najczęściej położone w 
prześlicznych terenach. Jeżeli jednak nie jesteście wstanie przyjechać samochodem, ze 
stolicy można do Iasi przyjechać pociągiem albo bezpośrednim autokarem z lotniska. 
Jednak radzę się wtedy przygotować na 6-7h podróż. Ogólnie jakość transportu 
publicznego w Rumunii jest bardzo w porządku, jedyny jego mankament to czas podróży, 
który zazwyczaj jest bardzo długi. Uzależnione jest to odległościami pomiędzy miastami 
oraz bardzo ograniczoną liczbą autostrad (główne drogi to drogi ekspresowe). 

Zakwaterowanie: IULS oferuje dla studentów 
Erasmusa akademik, który położony jest w 
miasteczku akademickim - 2 minuty od 
głównego budynku weterynarii. Duży plus 
akademika to darmowy parking, siłownia oraz 
kort tenisowy i Internet. Pokoje zazwyczaj są 
2-3 osobowe. Liczba współlokatorów w pokoju 
zależy od ilości ”erasmusów” w danym 
miesiącu, ponieważ dla nas przeznaczony jest 
parter budynku A3. Minus akademika – we 
wspólnej kuchni tylko znajduje się płyta 
elektryczna. 

 



FUNKCJONOWANIE WYDZIAŁU W 
CZASIE PANDEMII 

Zajęcia praktyczne odbywały się w małych 
grupach, w których każdy student miał 
możliwość asystowania przy zabiegach 
wykonywanych na poszczególnych zajęciach.  



WYJAZDY TERENOWE  
Z przedmiotu ”Reproduction, Reproductive 
Disorders and Clinical Lectures by Species”  



RUMUNIA - OKRĘG IASI 
Iasi to śliczne miasto położone bardzo 
blisko granicy mołdawskiej oraz 
zamieszkiwane przez ponad 300 tys. 
mieszkańców. Jest to jedno z głównych 
miast Rumunii pod względem atrakcji 
turystycznych. Zdecydowanie życie 
toczy się w centrum czyli w okolicy 
Pałacu Kultury, stanowiącego główną 
wizytówkę miasta. Ponadto miasto 
otoczone jest wzgórzami, które 
porośnięte są przez bujne winnice. 
Spotkać można się również z opinią, że 
Iasi to miasto kościołów, oczywiście 
prawosławnych. Oprócz tego Rumunii 
uwielbiają spędzać czas na dworze, 
dlatego też w mieście jest sporo 
zieleni, parków a także jezioro 
otoczone restauracjami. Największym 
atutem miasta jest niezliczona ilość 
kawiarni i restauracji, w których 
możecie zjeść lokalne jak i 
międzynarodowe potrawy. Sama 
atmosfera miasta jest magiczna, z 
jednej strony nowoczesność z drugiej 
tradycja i prostota, sprawia, że 
będziecie miło wspominać pobyt w 
Rumunii. 



RUMUNIA  
ATRAKCJE TURYSTYCZNE 

Rumunia to prześliczny kraj w którym 
można się zakochać. Dominującą formą 
rumuńskiego krajobrazu stanowią góry, 
gdzie same Karpaty to prawie 30% 
powierzchni kraju. Oprócz tego na 
południu Rumunii dominują niziny, a od 
strony Mołdawii i Ukrainy stepy! 
Ponadto nie można zapomnieć o Delcie 
Dunaju oraz Morzu Czarnym.  Ze 
względu z bardzo burzliwą historią 
kraj jest mocno zróżnicowany pod 
względem narodowościowym jak i 
kulturowym, dlatego miłośnicy podróży 
powinni być oczarowani jej unikatowym 
charakterem. Osobiście odwiedzałam 
prawie wszystkie główne miasta 
Rumunii. Zimowo polecam oczywiście 
Poiana Brasov, gdzie znajduje się 
główny ośrodek narciarski. Jeżeli 
chodzi o okres wakacyjny moimi 
faworytami to Delta Dunaju oraz 
Konstanca i przepiękne plaże położone 
niedaleko miasta. 



ŻYCIE  
STUDENCKIE  
W RUMUNII 

 
10/10! 

nie będę go opisywać  
– polecam 

 go przeżyć OSOBIŚCIE! 



MOJA REKOMENDACJA  
Osobiści polecam Rumunię jako kierunek na Erasmusa. Była 
to moja trzecia mobilność w ramach programu Erasmus. 
Trafiłam do niej trochę z przypadku, ponieważ mój pierwszy 
wybór uczelni został anulowany ze względu na pandemię. 
IULS jako jedyna uczelnia zaakceptowała moją prośbę o 
możliwości realizacji rocznej mobilności. Cała sytuacja 
wydarzyła się uwaga w połowie lipca, gdzie zazwyczaj 
wszystkie rekrutacje na cały rok akademicki są już dawno 
pozamykane. Ponadto cały proces rekrutacji z podpisaniem 
wszystkich dokumentów odbył się ekspresowo, bez żadnych 
komplikacji tylko w 3 dni. Można spotkać się z opinią, że 
Rumunii to bardzo otwarci i życzliwi ludzie i to właśnie 
sprawdziło się w moim przypadku. Jeżeli chodzi o wydział w 
Iasi, od 6 lat działa anglojęzyczny wydział  weterynarii. Z 
systemu nauczania jestem zadowolona i po tym roku 
wyniosłam sporo wiedzy praktycznej jak i teoretycznej. 
Obecnie wydział otrzymał finansowanie i w najbliższych 
latach będzie podlegał renowacji co na pewno wpłynie na 
jeszcze wyższą jakość kształcenia na tej uczelni.  

     

   Marlena Maria Księżarczyk 

 


