
 

 

 

Program Erasmus+ w Collegium Da Vinci 

 

 

Imię i nazwisko, adres mailowy (podając dane, student wyraża zgodę na 

opublikowanie ich na stronie cdv.pl):  

Edyta Franczak vel Zwarzyńska, edyta.zwarzyńska@gmail.com 

 

Uczelnia przyjmująca: Audencia Grande Ecole 

 

1. O Uczelni:  

Jak sama nazwa wskazuje Grand Ecole to we Francji szkoły cieszące się 

największym prestiżem, aby tam studiować francuscy uczniowie po maturze 

uczęszczają do 2 letniej szkoły przygotowawczej następnie zdają egzaminy wstępne. 

Zajęcia od 3 do 4 dni w tygodniu.  

 

 

2. O mieście:  

Nantes to miasto położone w zachodniej Francji 50 km od Oceanu Atlantyckiego. 

Słynie z produkcji ciasteczek LU-  stara fabryka czyli tak zwana wieża LU to główne 

miejsce spotkań i wydarzeń kulturalnych w mieście. To tutaj urodził się Jules Verne 

autor książki W 80 dni dookoła świata. Sami francuzi określają to miasto jako 

kreatywne i „undergroundowe”. Kreatywność możemy spotkać na każdym kroku, na 

przykład podążając wymalowaną na chodnikach zieloną linią zwiedzimy wszystkie 

najciekawsze miejsca Nantes. Miasto jest bardzo bezpieczne . 

 

3. O komunikacji miejskiej, czym i jak się poruszać: 

 Miasto posiada rozbudowaną sieć autobusową i tramwajową, jest to droższa opcja 

transportu. Skrzyżowanie wszystkich linii znajduje się w centrum, przystanek ten 

nazywa się Commerce aby dojechać stamtąd na uczelnie należy wsiąść do linii 

tramwajowej numer: 2 i wysiąść na przystanku Ecole Centrale Audencia .Trzeba być 

przygotowanym na to, że Francuzi średnio raz w miesiącu strajkują i wtedy zdarza 



 

się że tramwaje stają. Na terenie 

całego miasta jest wiele stacji rowerów miejskich, z tego co pamiętam to do 30 min 

korzystanie jest bezpłatne. Oczywiście funkcjonuje też Uber. 

 

4. Ceny podstawowych produktów, gdzie warto kupować:  

Najtańsze i najbardziej podstawowe produkty można znaleźć w Lidlu.  

Należy pamiętać że we Francji obowiązuje zakaz handlu w Niedziele, otwartych jest 

wtedy większość piekarni i restauracji oraz nieliczne supermarkety.  

 

 

5. Zakwaterowanie, co warto ze sobą zabrać:  

To co ze sobą zabrać zależy od tego gdzie będziemy mieszkać, dlatego gdy już 

zajdziemy zakwaterowanie należy zapytać w co dokładnie jest wyposażone 

mieszkanie. Jeśli nie będzie np. kołdry wiedząc o tym wcześniej możemy zabrać ze 

sobą śpiwór i tym samym uniknąć niepotrzebnych kosztów. 

 

6. Jak dojechać/dolecieć z Polski? 

Można dolecieć do Paryża a stamtąd samolot, pociąg bądź blablacar do Nantes. 

Można lecieć też do Monachium bądź Brukseli i stamtąd do Nantes. 

 

7. Moja ocena wyjazdu, cenne wskazówki: 

Trzeba być przygotowanym na dość duże różnice programowe. Jest to jednak inny 

kraj, język a uczelnia to szkoła biznesowa więc podejście do studenta też jest inne 

niż na uczelniach humanistycznych. Ja nie mogłam liczyć na żadną pomoc za strony 

Audencia,  jeśli zwracałam się z jakimś problemem. Na szczęście zawsze są 

francuscy koledzy oraz podobnie jak my studenci międzynarodowi do których można 

się zwrócić o pomoc. 

Zacznij szukać zakwaterowania dużo wcześniej szczególnie jeśli wybierasz się w 

semestrze zimowym we wrześniu wszyscy szukają mieszkań.  

Dobrze jest przekalkulować wydatki i rozplanować je na całą długość wymiany.  

 

 


