Program Erasmus+ w Collegium Da Vinci

Imię i nazwisko, adres mailowy (podając dane, student wyraża zgodę na
opublikowanie ich na stronie cdv.pl): Joanna Rymko, jrymko1@edu.cdv.pl
Uczelnia przyjmująca:
1. O Uczelni Szkoła Audencia Business School w Nantes we Francji to jedna z
lepszych szkół biznesowych, o których słyszałam i miałam okazję przekonać się o
tym osobiście. Zróżnicowana kadra z ogromnym doświadczeniem, nowoczesna i
dobrze wyposażona szkoła i pyszna kawa w bufecie, to tylko niektóre z wielu zalet
uczelni. Łatwy dojazd, wiele ciekawych aktywności pozalekcyjnych organizowanych
przez społeczność studencką sprawiają, że samo studiowanie jest o wiele
przyjemniejsze.
2. O mieście Nantes jest miastem niemal jedynie studenckim. Większość
mieszkańców, z mojej perspektywy to studenci, dzięki czemu w mieście ciągle coś
się z dzieje. Wydarzenia kulturalne, bary, piękna przestrzeń i świetna komunikacja z
pozostałymi miastami.
3. O komunikacji miejskiej, czym i jak się poruszać W Nantes kursują 3 linie
tramwajowe oraz wiele linii autobusowych. Kiedy sprzyja pogoda świetnym
rozwiązaniem jest również korzystanie z rowerów miejskich. Za bilet na komunikację
miejską trzeba zapłacić 1,60 euro, jednak na jednym bilecie można jeździć aż przez
godzinę wszystkimi pojazdami komunikacji miejskiej włączając promy.
4. Ceny podstawowych produktów, gdzie warto kupować W każdym miejscu miasta
są markety takie jak Carrefour, L’Eclerc oraz Super U. W każdym z nich ceny są
przystępne, jednak warto zorientować się co do cen poszczególnych produktów w
każdym z nich. Bagietka kosztuje od 0,50 euro do 1,80 euro, litr napoju od 0.99 euro

do 2,00 euro,

świeże warzywa i

mięso mogą być droższe niż w Polsce, jednak produkty takie jak: ryż, cukier, mąka,
makaron znacznie tańsze (1k makaronu ok 1 euro).
5. Zakwaterowanie, co warto ze sobą zabrać Audencia oferuje dostęp do portalu, na
którym można znaleźć wszystkie oferty zakwaterowania. Najtańsze jest wynajęcie
pokoju w czyimś domu (ok 300 euro), następnie pokój w akademiku (powyżej 400
euro miesięcznie), jest również możliwe wynajęcie całego mieszkania.
6. Jak dojechać/dolecieć z Polski? Ja osobiście jechałam autobusem z Poznania
prosto do Nantes z przesiadką w Berlinie oraz Paryżu z przewoźnikiem EuroLines za
około 400 zł w obie strony. Minusem był czas podróży – 25 godzin. Można również
dostać się tam samolotem, dużo krócej, drożej i z większym ograniczeniem co do
ilości bagażu. Innym sposobem jest transport samochodem, jednak to również
zajmuje dużo czasu.
7. Moja ocena wyjazdu, cenne wskazówki Świetna sprawa, zrobiłabym to jeszcze
raz. Cennych wskazówek, jest tyle, że chętnie podzielę się z nimi osobiście.

