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Miasto wymiany (dojazd z Polski) 

Do Krems można wybrać różne formy dojazdu w zależności od preferencji - samolotem i potem 

pociągami albo autobusem i pociągami. Ja wybrałam tę drugą opcję - jechałam z Łodzi najpierw 

Flixbusem do Wiednia Hbf (z przesiadką w Warszawie), a następnie pociągami (z przesiadką w St. 

Pölten). Można także pojechać komunikacją miejską w Wiedniu na drugi dworzec (Franz-

Josefsbahnhof), skąd kursuje bezpośredni pociąg do Krems. Ogółem w Austrii jest bardzo dobra 

infrastruktura kolejowa - pociągi co najmniej raz na godzinę, więc nie ma niepotrzebnego czekania 

godzinami na dworcu.  

Lokalizacja uczelni (usytuowanie uczelni) 

Uczelnia znajduje się około 70 km od Wiednia. IMC ma trzy lokalizacje w Krems - Piaristengasse 

(International Campus), Gozzoburg oraz Kampus Główny. Między wszystkimi częściami można bez 

problemu dotrzeć pieszo w maksymalnie 20 minut. Piaristengasse i Gozzoburg są budynkami 

zabytkowymi dostosowanymi pod potrzeby uczelni, natomiast Kampus jest nowoczenym budynkiem.  

Uczelnia (państwowa, prywatna, liczba studentów, liczba studentów z wymiany, warunki 

studiowania) 

IMC jest prywatną uczelnią w Austrii, mającą około 3000 studentów, Co roku także przyjeżdża tam 

dodatkowo około 150 studentów z wymiany. Do wyboru są dostępne zarówno zajęcia w języku 

niemieckim, jak i angielskim. 

Przedmioty (oferta zajęć, sposoby zapisywania się na zajęcia, forma prowadzenia zajęć, sposoby 

zaliczenia, itd.) 

Program nauczania ogółem obejmuje 29 kierunków na studiach (16 licencjackich, 10 magisterskich oraz 

3 dodatkowe kontynuujące edukację). Spośród tych kierunków 12 jest prowadzonych wyłącznie 

w języku angielskim, więc studenci, którzy nie posługują się językiem niemieckim też mają z czego 

wybierać. Kierunki studiów to np. Zarządzanie, Marketing, Biznes i dyplomacja czy Turystyka. Zapisy na 

zajęcia odbywają się poprzez eDesktop (odpowiednik USOSa), tam też znajdują się wszystkie informacje 

o zajęciach, ocenach, kursach, planach zajęć, egzaminach itp.). Zajęcia mają formę mieszaną, większość 

z nich odbywa się na miejscu, dopuszczana jest forma zdalna np. w przypadku zajęć z wykładowcami 

mieszkającymi za granicą albo niemożności odbycia się zajęć na żywo. Zaliczenie zajęć odbywa się 

podobnie jak w Polsce - na podstawie egzaminów oraz projektów grupowych. 

Accomodation (czy uczelnia posiada akademik, jeśli nie, to czy pomaga w znalezieniu 

zakwaterowania, warunki otrzymania miejsca w akademiku, opinia o akademiku, itd.) 

W Krems znajdują się trzy akademiki (STUWO, Europazentrum, Kolping), nie są one bezpośrednio 

powiązane z uczelnią. Uczelnia zapewnia do nich dane kontaktowe, opisy, linki do ich stron 

internetowych, ale zarezerwowaniem miejsca trzeba zająć się samemu (najlepiej z dużym 

wyprzedzeniem, bo miejsca szybko się kończą). Można także wynająć pokój w mieszkaniu dzielonym z 

innymi studentami (jest wiele takich ofert np. na WG gesucht). 

Organizacja (kontakt z biurem, czy ktoś udzielił wsparcia na początku pobytu, czy organizują 

Orientation Week).  



Już od kilku tygodni przed przyjazdem otrzymaliśmy wiele maili wyjaśniających m.in.  

- organizację studiów  
- jak dotrzeć do Krems,  
- jak znaleźć mieszkanie,  
- jakich formalności dokonać po przyjeździe, 
- jak zarejestrować się na zajęcia. 
Na początku był organizowany Orientation Week, który obejmował dzień powitalno-organizacyjny, 
Team Building meeting, wykład z zarządzania stresem, wycieczkę po Krems, a za dopłatą także 
wycieczki do Wiednia oraz Doliny Wachau z przewodnikiem. 
Kontakt z International Office jest zawsze bezproblemowy. Odpowiadają na pytania i starają się pomóc 
w ciągu całego pobytu w Krems. Można także skorzystać z pomocy lokalnych studentów tzw. IMC Buddy 
Network. 
 
Koszty życia (praktyczne porady typu” gdzie robić zakupy, jakie środki komunikacji wybierać, 

codzienne wydatki w porównaniu z Łodzią, koszty mieszkania itd.) 

Główne sklepy to Billa, Spar, Hofer, Lidl i Penny. Wszystkie łatwo dostępne w centrum miasta albo 

w niedalekiej odległości od niego. Znajdują się także w pobliżu uczelni i akademików. Trzeba jednak 

pamiętać, że sklepy z reguły są krócej czynne niż w Polsce - niektóre zamykane są już od godziny 18 - 19. 

W sklepach duża ilość produktów dostosowanych do potrzeb diet bezmięsnych.   

Po mieście można przemieszczać się autobusem, jednak wszystkie potrzebne lokalizacje możliwe są do 

osiągnięcia pieszo. Wiele osób wybiera również rower jako główny środek transportu - rowery można 

albo wypożyczyć, albo kupić na pchlim targu. Planując częste podróże pociągami między Krems 

a Wiedniem albo innymi miastami warto sprawdzić ofertę kart zniżkowych ÖBB - “ÖBB Vorteilscard 

Jugend”.  

Koszty życia wynoszą około 800 - 950 € miesięcznie, wahają się one w zależności od standardu 

mieszkanie, jakości kupowanych produktów, ale przykładowo: 

- akademik ok. 350-450 €, 

- bilet do Wiednia 10 - 20 € 

- jedzenie na 1 dzień to ok. 20 -25 € 

 

Życie studenckie na uczelni, w mieście (rozrywki, sport)  

Wiele restauracji i barów znajduje się na głównej ulicy (kilka minut od Piaristengasse), a także w 

pobliżu Kampusu. Opcje zarówno mięsne, jaki i wegetariańskie/wegańskie łatwo dostępne. 

Krems oraz region słynie z produkcji wina, dlatego można wybrać się również do sąsiednich 

miejscowości w celu degustacji.  

Dużo możliwości spędzania czasu na zewnątrz - zwłaszcza obszar nad rzeką Dunaj. Tereny przyjazne 

biegaczom oraz osobom lubiącym piesze wycieczki. W regionie wiele ciekawych miejsc do zwiedzania 

np. Melk, Göttweig (jako punkt widokowy) oraz Dürstein. 

 

Opinia ogólna: 

Uczelnia dobrze zorganizowana i dostosowana do potrzeb studenta. Miasto małe, ale klimatyczne. 

Dużym atutem jest bliska obecność Wiednia oraz ciekawe tereny do zwiedzania w pobliżu Krems 

i Doliny Wachau.  


