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ERASMUS + ÎN POLONIA

Doritori de cunoaștere, de aventură, de un nou 
început, 9 studenți ai Academiei Navale „Mircea 

cel Bătrân” au decis să pornească în această 
călătorie, în experiența Erasmus. În ciuda 

trecutului său dureros, Polonia este o țara care a 
reușit sa înflorească din punctul de vedere al 
multor aspecte începând de la infrastructura 
exemplară pană la fețele zâmbitoare ce ne-au 

întâmpinat la orice dificultate. 



Astfel,  Akademia Marynarki Wojennej(AMW) a 
fost locul pe care toți studenții români veniți in Erasmus l-au 

numit ”acasă” în aceasta perioadă. 
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Devenind studenți ai Akademiei Marynarki Wojennej, în Gdynia, am fost 
cazați la unul dintre cele mai bune cămine pe care le oferea academia, un cămin 
nou-renovat în interiorul campusului care beneficia de toate condițiile necesare 
unui trai facil: 

– spălătorie, 
– uscător,
– masă de calcat, 
– trei bucătarii, 
– un tonomat de băuturi și snacks-uri, 
– aspirator (se ia de la recepția căminului)
– curățarea cearceafurilor și a prosoapelor de către angajații academiei în mod regulat 

(puteai să iei cearceafuri și prosoape curate în fiecare joi de la parter) o dată pe săpt. 

Apartamentele la care am fost cazați au fost de două camere de o 
persoana și o baie proprie. 

Pentru studenții care vin în mobilitate trebuie să aibă în vedere diferitele 
cumpărături necesare pentru viața de cămin cum ar fi: detergentul pentru spălatul 
rufelor, matură, făraș, mop, farfurie, bol, tacâmuri pentru diferitele cumpărături, 
tigaie (la propria discreție pentru cei care vor să își gătească diferite preparate 
ușoare la bucătăria căminului). Bineînțeles, toate acestea sunt la dispoziția 
fiecăruia după cum am menționat mai sus.  



CHIRIA
Chiria la cămin a fost 440zloți/lună iar metoda de plată este cash, 

de aceea vă recomandăm să vă faceți un card Revolut cu care să vă 
transferați bani de pe cardul vostru de euro și să scoateți zloți la orice 
bancomat fără comision. Singurul comision care vă este luat este dacă 
depășiți suma de retragere de 800 lei/lună, la care comisionul este de 1 
leu. 

Dacă nu vreți să vă faceți card Revolut, va recomandăm să vă 
schimbați cash în România. Dacă scoateți cash cu cardurile de la băncile 
românești comisionul este foarte mare. De asemenea, cursul valutar la 
Exchange-uri nu este tot timpul bun, așadar ieșind în pierdere.

Chiria se plătește până pe data de 24 a fiecărei luni.



CĂMINUL 
STUDENȚESC



În primele zile de la sosire, coordonatoarea noastră Erasmus, Monika Wysocka, a 
avut foarte mare grija de noi și ne-a îndrumat în această nouă călătorie. Împreună cu ea, 
în primele zile am descoperit toate locurile din apropiere de unde puteam procura tot ce 
era necesar pentru o ședere de 4 luni, de asemenea am ieșit împreună pentru a ne 
familiariza și pentru a petrece cu ceilalți studenți veniți în Erasmus la academie, și anume 
două fete din Grecia.

Mai mult, tot în primele zile am primit de la academie cardurile de studenți prin 
intermediul cărora am beneficiat de reduceri la mâncare și la toate biletele pentru 
transportul public. 

OSPITALITATE

Împreună cu coordonatoare 
noastră Erasmus din Polonia, 

Monika Wysocka



Toți studenții Erasmus împreună

Studentele din România și Grecia 
împreună



Deși un orășel micuț, Gdynia 
surprinde prin legătura sa cu natura, prin 
peisajele liniștitoare. La doar 30 de minute cu 
autobuzul de la academie (avem stație de 
autobuz fix în fața academiei), putem regăsi 
centrul orașului împreună cu portul turistic și 
totodată împreună cu cel mai mare centru 
comercial din Gdynia, Riviera. 

Pentru cumpărături (mâncare) 
recomandăm Kaufland și Biedronka care se 
află la 2km depărtare de academie cu 
autobuzul 150 sau 128.  Tot cu 150-ul puteți 
ajunge la Riviera de unde puteți să faceți 
shopping sau să alegeți dintr-o gamă variată 
de mâncăruri de la zona cu mâncare (cantine, 
McDonalds, KFC, mâncare asiatică etc.) În 
centrul Gydyniei puteți ajunge cu 128-ul cu 
ușurință. Cel mai simplu este să vă uitați pe 
aplicația JAKDOJADE care vă găsește 
locația automat de unde introduceți locația în 
care vreți să ajungeți, găsindu-vă astfel cea mai 
bună rută. Pe aplicație cumpărați toate 
biletele de autobuz.

AKADEMIA MARYNARKI 
WOJENNEJ



TRANSPORTUL CU TRENUL
Tot în centrul orașului se află gara, cu stația principală, Gdynia Glowna, de la 

care la o distanță de 30 de minute cu trenul putem ajunge în Gdansk, un oraș foarte 
frumos din apropiere care uimește mai ales prin arhitectura sa, dar și prin voia bună de 
care dau dovadă oamenii. 

De asemenea, din Gdansk, poți ajunge cu ușurință la un preț redus pentru 
studenți și în țările din împrejurime fără probleme. 

Pentru transportul cu trenul pe distante mai mari (spre exemplu dacă vreți să 
vizitați Varșovia sau Wroclaw) vă puteți cumpăra foarte ușor bilete de pe INTERCITY 
PKP https://www.intercity.pl/en/ unde după ce selectați data, ora, orașul de plecare, 
venire etc., nu uitați să adăugați la bilete când le cumpărați biletele cu reducere de 
student (beneficiați de o reducere de 51% la toate biletele de tren). În tren vi se va 
verifica cardul de student pe care este de recomandat să îl aveți tot timpul la voi.

Pentru călătoriile cu trenul în apropiere puteți să vă luați bilete direct de la gară 
(GDYNIA GLOWNA) la casa de bilete sau de la aparat unde selectați ruta singuri.

https://www.intercity.pl/en/


FACILITĂȚILE OFERITE DE ACADEMIE:
Printre facilitățile de care am beneficiat în timpul liber se enumără:

– o sală de sport foarte bine dotată, unde accesul este permis în timpul 
programului normal la orice oră, 

– o piscină cu un program limitat la 3 zile pe săptămână în afara orelor de sport 
din programă, 

– o bibliotecă

– o cantină. 

La cantină mâncarea avea prețuri cuprinse între 13,5 zloți 
pentru meniul zilei (cuprinzând supa zilei, felul doi: carne cu garnitură 
și un suc) si 16-17 zloți în funcție de alegerea ta din meniu (spre 
exemplu de pui cu cartofi prăjiți).



DIFERITE VARIANTE PENTRU MÂNCARE:
O altă variantă foarte accesibilă pentru mâncare este aplicația de telefon PYSZNE de unde 

poți alege din diferitele restaurante, pizzerii și cantine care fac livrare de take-away în Gdynia. Pe această 
aplicație îți comanzi mâncare și îți este livrată la academie. De obicei în funcție de felul de mâncare pe 
care ți-l alegi ți se estimează pe aplicație timpul de livrare. Când comanda ajunge vei fi sunat sa o iei din 
fața academiei. (în principal intervalul de timp e de 1-2 ore pentru toate comenzile). Poți să comanzi până 
la ora 2:00 noaptea (include și timpul de livrare așa că comandați din timp).

De asemenea, un local pe care noi l-am frecventat cu mâncare foarte bună este Bollywood
Lounge în centrul Gdyniei cu mâncare indiană și cu o atmosferă relaxantă și primitoare.

Alte variante menționate mai devreme:

– cantina facultății (8:00-15:30)

– Pub-ul de lângă facultate (deschis până la 21:00)

– Riviera (De reținut: Mall-ul Riviera este deschis doar până la ora 21:00!)

– Kaufland/Biedronka/Lidl

– cantine din centru Gdyniei 

– McDonalds de la gara GDYNIA GLOWNA (programul diferă așa că e bine să verificați online dar în principal 
deschis de la 7:00 la 5:00 dimineața)



ÎNCHIRIEREA MAȘINILOR:
Deși există autobuze de noapte, acestea sunt mai rare 

decât cele care circulă pe timpul zilei așa că recomandăm 
închirierea mașinilor cu aplicația MiiMove pe care poți să îți 
faci cont foarte ușor(Nu vă uitați permisul de conducere). De 
asemenea dacă vă grăbiți să ajungeți la gară când vă întoarceți 
în țară, cu mașina vă ia în jur de 15 minute să ajungeți la gară.  
Plata se face cu cardul prin aplicație și costă 0,80zloți/km și 
0,50zloți/min.

Mașinile de închiriat sunt automate. 
Puteți să mai închiriați și trotinete electrice cu aplicația 

Hive sau scutere. 



INTERNETUL
Există Wi-fi în academie prin tot campusul, parola la Wi-fi fiind ”akademia”, 

iar dacă doriți internet la cămin, trebuie să depuneți o cerere unde vă dați datele 
laptopului. Este necesar să aveți un cablu de internet. 

În rest, pentru internet în afara academiei noi am folosit cartele de net pe 
care le puteți găsi la magazinele Play în Riviera sau, mai aproape, la un magazin de 
lângă magazinul Immedio în Kaufland unde o cartelă de internet cu 20GB de net pe 
lună este 20zloți. Dacă întrebați, este posibil să existe diferite oferte pe mai multe 
luni disponibile.

Recomandăm să aveți totuși roaming-ul activat dacă vreți să comandați 
mâncare prin intermediul aplicației de take-away menționată în slide-urile de mai sus 
deoarece comenzile nu vin la ora exactă menționată pe aplicație.



DIFERITE MODALITĂȚI DE 
CĂLĂTORIE:

Deși unii dintre colegii noștri de anul trecut au ales să călătorească cu mașina până în Polonia, noi am 
ales să călătorim cu avionul datorită timpului mai scurt petrecut pe drum.

Puteți să alegeți diferite firme aeriene cu care să zburați până în Gdynia dar cel mai ușor, rapid și 
convenabil este să călătoriți cu LOT-ul, firma aeriană poloneză. Zborurile din București nu sunt directe, au escală 
în Varșovia, dar zborul este până în Gdansk. Din Gdansk puteți lua trenul direct din aeroport care vă lasă la 
Gdynia Glowna (30 de minute de mers cu trenul) de unde puteți lua autobuzul 150 care vă lasă la academie(20 
minute cu autobuzul). Prețurile dus-întors sunt în jur de 150 euro, dar dacă le luați din timp există posibilitatea 
să găsiți bilete mai ieftine. De reținut este că biletele doar dus sunt mult mai scumpe pe LOT decât cele dus-
întors.

O altă variantă pe care am mai folosit-o a fost zborul cu compania aeriană Wizz Air care are zboruri 
numai până în Varșovia., biletul de avion fiind în jur de 100euro. Din Varșovia am încercat 2 variante: să luam 
autobuzul până în Gdynia (FLIX BUS) unde biletul de autobuz costă în jur de 12 euro, dar drumul a fost de 7 
ore de mers încontinuu, iar celălalt mijloc de transport folosit a fost trenul, cu care faci în jur de 4 ore. 

După experiența noastră cel mai bine este să vă cumpărați bilet de avion până în Gdansk cu 

compania aeriană LOT.



Datorită vieții de cămin, am avut ocazia să cunoaștem studenți 
polonezi cu care ne-am împrietenit foarte repede, cu care am petrecut 

și cu care am plănuit chiar să călătorim împreună. Aceste prietenii 
ne-au ajutat să ieșim din zona de confort, să ne îmbrățișăm diferențele 

și să percepem cu mai multă plăcere experiența Erasmus. 

PRIETENIA DINTRE STUDENȚII POLONEZI ȘI CEI ROMÂNI



Î M P R E U N Ă  
C U  

P R O F E S O R I I  
D I N  P O L O N I A



ÎMPREUNA CU COORDONATOAREA 
NOASTRĂ ERASMUS





PENTRU ÎNTREBĂRI NE PUTEȚI 
CONTACTA PE FACEBOOK:
• https://www.facebook.com/ionanamaria99

• https://www.facebook.com/alexandru.ion.140

• https://www.facebook.com/klaw.best

• https://www.facebook.com/profile.php?id=100010481887641&epa=SEARCH_BOX

• https://www.facebook.com/robert.robert17

• https://www.facebook.com/Danii1606

• https://www.facebook.com/VSeicarescu

• https://www.facebook.com/iosif.anca

• https://www.facebook.com/Aida.izabel

https://www.facebook.com/ionanamaria99
https://www.facebook.com/alexandru.ion.140
https://www.facebook.com/klaw.best
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010481887641&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/robert.robert17
https://www.facebook.com/Danii1606
https://www.facebook.com/VSeicarescu
https://www.facebook.com/iosif.anca
https://www.facebook.com/Aida.izabel


SUCCES!
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