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W dniach 10-14.10.2022r. odbyłyśmy wizytę w Aspira University College. Uczelnia ta 

została założona w Splicie w 2008 roku przez Contemporary Education Institution. Aspira 

University College to prywatna uczelnia i instytucja non-profit, która organizuje i prowadzi 

profesjonalne studia z zakresu zarządzania sportem, informatyki - inżynierii programów, 

zarządzania międzynarodowego w hotelarstwie i turystyce oraz zarządzania hotelarstwem i 

turystyką. Wraz ze studiami, Aspira od lat prowadzi certyfikowane programy Ministerstwa 

Nauki i Edukacji oraz liczne szkolenia z zakresu zarządzania, przedsiębiorczości, 

komunikacji, gastronomii i turystyki.  

 

 

Na zdjęciach jedna z sal wykładowych. 

 



Misją University College Aspira jest stworzenie zmieniającego doświadczenia edukacyjnego 

poprzez zastosowanie najlepszych światowych praktyk i współpracę z liderami branży. 

 

Na zdjęciu z nami Josip Radić, International Relations Office Coordinator. 

 

W trakcie spotkań miałyśmy okazję odbyć spacer po budynku, zapoznać się działem 

rekrutacji oraz wykładowcami. Zaprezentowano nam sale wykładowe i ćwiczeniowe. Duże 

wrażenie zrobiła na nas profesjonalna, bogato wyposażona pracownia gastronomiczna. Pod 

względem wymiany doświadczeń rekrutacyjnych dowiedziałyśmy się, iż uczelnia oferuje 

staże w najlepszych restauracjach, hotelach i organizacjach turystycznych. Studenci mają 

uprawnienia do zniżek na różne wydarzenia kulturalne, sportowe, transport komunikacją 

publiczną. Wszystkie potrzebne materiały dydaktyczne potrzebne do nauki są dostępne online 

(korzystają z platformy e-learning Merlin).  



 

 

Na zdjęciach pracownia gastronomiczna. 



Porównywaliśmy także poglądy dotyczące  korzyści ze studiowania w Polsce oraz w 

Chorwacji.  

Dlaczego warto studiować w Chorwacji? 

• Split to drugie co do wielkości miasto w Chorwacji, położone w samym sercu 

Dalmacji; 

 

• Ciepły i przyjemny klimat, kultura śródziemnomorska, jedzenie i styl życia; 

 

 

• Ważny chorwacki ośrodek kulturalny, turystyczny i sportowy, międzynarodowy port i 

drugie co do wielkości centrum uniwersyteckie w Chorwacji; 

 

• Kampus studencki, restauracje, bary, stare miasto i inne udogodnienia łatwo dostępne 

i w odległości spaceru 

 

W czasie wolnym miałyśmy okazję zwiedzić XVII-wiekowy Pałac Dioklecjana i całe 

historyczne centrum Splitu znajdujące się na liście światowego dziedzictwa UNESCO od 

1979 roku, okoliczne malownicze wyspy, a także wspaniały Park Narodowy Krka. 

 

 



 

Pałac Dioklecjana 

 

Park Narodowy Krka 
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