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 Belgia jest krajem wielojęzycznym podzielonym na 3 

podstawowe regiony: niderlandzkojęzyczną Flandrię, 

francuskojęzyczną Walonię oraz dwujęzyczną 

Brukselę, która jest jednocześnie stolicą kraju. 



 Liège jest miastem położonym we wschodniej 

części Belgii, we francuskojęzycznej Walonii. 





 



 Moja wymiana trwała ponad rok (10 miesięcy 
studiów oraz prawie 3 miesiące praktyk).  

 Językiem wykładowym na uczelni jest język 
francuski, niestety nie ma opcji studiowania po 
angielsku. 

 Istnieje możliwość odbycia praktyk wakacyjnych 
w języku angielskim, ale znajomość podstaw 
francuskiego byłaby bardzo przydatna. 

 W moim przypadku wymiana przypadła na IV rok 
studiów, ale na program Erasmus można 
przyjechać również między II a VI rokiem 
studiów. 

 Jako że, mój wyjazd miał miejsce w trakcie 
pandemii, zajęcia teoretyczne odbywały się 
online, a praktyczne stacjonarnie. 

 



 Organizacja roku akademickiego w Belgii, wygląda 
nieco inaczej niż w Polsce.  

 Zajęcia zaczynają się już w połowie września i trwają 
z reguły do 6-ego grudnia, a reszta miesiąca 
przeznaczona jest na indywidualne przygotowanie do 
egzaminów, które zaczynają się już z początkiem 
stycznia.  

 W zimie nie ma sesji poprawkowej, egzaminy 
poprawiać można dopiero w sierpniu (wraz z 
poprawkami z sesji letniej). 

 Sesja letnia rozpoczyna się pod koniec maja i trwa 
niemal do końca czerwca.  

 W Belgii niestety nie ma możliwości zaliczenia 
egzaminów w trzecim podejściu. 



Wydział Medycyny Weterynaryjnej 

  



 Wydział Medycyny Weterynaryjnej znajduje się poza 
miastem, jednak łatwo jest się tam dostać autobusem 
bezpośrednio z centrum. 

 Miasto oferuje studentom wiele zniżek, m.in. na 
komunikację miejską oraz liczne wydarzenia kulturalne, 
takie jak koncerty w Operze Walońskiej, czy seanse w 
kinach studyjnych. 

 Koszt wynajęcia pokoju waha się od 290 do 500 euro. 
Niestety bardzo trudno znaleźć jest lokum z umową najmu 
krótszą niż okres 12 miesięcy.  

 Oczywiście istnieje też możliwość zakwaterowania w 
akademiku. 

 W razie pytań i wątpliwości, można skorzystać z pomocy  
wolontariuszy ESN (Erasmus Student Network), którzy 
chętnie wyciągną pomocną dłoń. 

 



 



 W czasie ćwiczeń oraz praktyk, studenci mają okazję szkolić 

podstawowe umiejętności przydatne w klinice, takie jak szycie 

chirurgiczne, iniekcje, asysta anestezjologiczna w trakcie 

zabiegów chirurgicznych, bandażowanie czy pomoc w 

wykonywaniu RTG itp. 

 Ćwiczenia odbywają się w małych grupach – od 4 do 12 osób. 



 



 Będąc w Belgii, warto zwiedzić kilka pięknych miast. Najbardziej 

zachęcam do obejrzenia Brukseli, Gandawy, Brugii i Antwerpii. 

 Przemieszczanie się po kraju jest bardzo łatwe dzięki dobrze 

rozwiniętej sieci kolejowej. Do każdego z wyżej wymienionych 

miast, jest dostępny bezpośredni transport z Liège. 

 Koszt biletu do dowolnej miejscowości w Belgii wynosi dla osób 

w wieku studenckim (poniżej 26 lat) tyko 5,30 euro. 



Bruksela 

 



Gandawa 

 



Brugia 

 



Antwerpia 

 



 Warto też spróbować wszystkich lokalnych 

specjałów. Belgia najbardziej słynie z gofrów, 

frytek, czekolady oraz piwa. 



 

   W razie jakichkolwiek 

pytań, proszę się ze 

mną kontaktować 

przez Facebook’a, 

bądź maila – 

k.kuc147@gmail.com 

 

Połamania nóg! 
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