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Diacu Adrian
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Participanți

Perioada :
07.10.2022-31.01.2023



Facultăți la care poți să obtezi dacă alegi 
academia din Varșovia:

• construction
• chemistry
• electronics and telecommunications
• geodesy and cartography
• computer science
• safety engineering
• cryptology and cybersecurity
• logistics
• aeronautics and astronautics
• mechanics and mechanical engineering
• mechatronics



Harta pe care trebuie să o studiezi înainte să pleci la ore



În ceea ce priveste grija mesei , academia îți oferă 3 mese pe 
zi cu mâncare gustoasă și variată.

Dimineața CinăPrânz



Spațiile de cazare – Hotelul Militar



Frumusețea orașului
Am putut ieși în fiecare zi în oraș, fără a fi nevoiți sa cerem aprobare așa cum eram 

obișnuiți.Tranvaiul și autobuzele trec chiar prin fața hotelului la care am fost cazați. Un bilet costă 

1,40 zł      1,46 lei pentru 20 min, timpul necesar pentru a ajunge în centrul orașului.

Palatul Culturii Castelul Regal Palatul Wilanów 



În prima zi primești legitimația de student care iți facilitează transportul cu o
reducere de 50%.Am călătorit cu trenuri de mare viteza spre marile orașe ale Poloniei în
doar câteva ore, fiind și în centrul țării având o distanță aproximativ egală față de orice colț
ai alege să mergi.Orasele au fost refăcute după Cel de-al Doilea Război Mondial.Te poți
bucura de magazinele de bijuterii cu clihimbar, bijuteria țării și de arhitectura colorată a
caselor.

Gdansk
Malbork

Cel mai mare castel din lume 
Cracovia Lagărul de concentrare 

Auschwitz 
Wrocław



Am întâlnit în pregătirea noastră pe cei mai pregătiți profesori și răbdatori să ne
explice materiile noi. Laboratoarele bine dotate și experimentele pe parcursul orelor ne-
am ajutat să ne punem în practică cunoștiintele și au făcut totul mult mai ușor de înteles
pentru noi.

LABORATORUL DE MECANICĂ



Laboratorul de mașini hribride 



Laboratorul de hidraulică



Mulțumim pentru atenție!
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