
JKU Linz  Austria 

Semestr zimowy i letni 2021/2022  

Kierunek studiów ……business…(na UŁ logistyka)  Rok 2 Studia   licencjackie  

 

Miasto wymiany (dojazd z Polski) 

Łódź – Wiedeń – Linz (Flixbusem z Łodzi do Wiednia, a następnie pociągiem do Linz) (Flixbus na tej 

trasie około 100 zł, kupując bez wyprzedzenia bilet w Austrii jet trochę drożej, w tym przypadku 23 

euro) 

Bilety lotnicze z Wiednia do Modlina można znaleźć za kilka euro. Leciałem raz za 8 euro. Bilet do 

Wiednia 15 euro. 

Lokalizacja uczelni   

Peryferia miasta, dzielnica Dornach, dużo zieleni, piękny kampus, lasek, górka, staw, pętla tramwaju 

obok, do centrum około 20 minut, sklepy, knajpa na kampusie, dużo ławek, boiska. 

Uczelnia 

Państwowa uczelnia wyższa, jeden z najmłodszych publicznych uniwersytetów w Austrii, ok 21000 

studentów, bardzo dużo obcokrajowców, dużo akademików, wszystko w jednym miejscu, sklepy obok, 

zieleń, przestrzeń, dużo nowych budynków. Uczelnia oferuje darmowe kursy niemieckiego dla 

studentów z zagranicy.  

Przedmioty  

 Na zajęcia zapisuje się samodzielnie poprzez system KUSSS. Każdy student wybiera sobie swoje 

przedmioty według swoich zainteresowań i upodobań. Nie ma grup dziekańskich ani konkretnych 

kierunków studiów (są ogólne np. business czy prawo). 

Każdy przedmiot jest z inną grupą ludzi. Zajęcia zazwyczaj w małych grupach, nawet wykłady.  

Ocena składa się zazwyczaj z wielu składowych np. kolokwium, egzamin, projekt, frekwencja, esej.  

Nie ma jednej dużej sesji. Egzaminy odbywają się w 2 turach – sesja śródsemestralna i końcowa. 

Zazwyczaj więc egzamin podzielony jest na 2 części i liczy się suma punktów, która musi przekraczać 

50% (więc gdy jeden napisze się na 40%, można nadrobić drugim) 

 Accomodation  



Uczelnia pomaga w znalezieniu akademika, zazwyczaj studenci z wymiany mieszkają w Raab Heimie, 

ale jest wiele innych lepszych i tańszych np. KHG (pokój jednoosobowy 281 euro), WIST (256 euro), 

Raab Heim (408 euro).  

Raab Heim jest drogi i wiele nie oferuje. Mieszkałem tam w I semestrze, ale na drugi przeprowadziłem 

się do KHG. Jest taniej i lepiej. Ogólnie pokoje jednoosobowe są tutaj standardem. Ciężko jest dostać 

podwójny. 

Organizacja  

Uczelnia zorganizowała bardzo elegancki orientation week. Czas na poznanie się z innymi studentami, 

z miastem, tour po Linzu z przewodnikiem, wycieczka do Mauthausen, Steyr, muzeum, kurs z obsługi 

KUSSS, Moodle itd., tour po kampusie, darmowy obiad w Mensie. Niestety tutejszy ESN nie wykazuje 

wiele inicjatyw. Imprezki trzeba organizować we własnym zakresie. 

 

Koszty życia  

Mieszkając w Raab Heimie najbliżej jest Hofer (to zwyczajnie Aldi, tylko że w Austrii nazwa jest inna). 

Najtaniej, najlepiej, najmilej. Jest też dyskont Penny, równie dobry, ale droższy. Na jedzenie 

wydawałem około 140-200 euro miesięcznie. Bilet miesięczny 14 euro, piwo w barze ok 4-5 euro, bilety 

pociągowe drogie, ale podróżując z Einfach-raus ticket, można zaoszczędzić sporo. 

 

Życie studenckie na uczelni, w mieście  

Imprezy w podziemiach Mensy kilka razy w miesiącu. Ogólnie miasto jest dość prowincjonalne i nie 

dzieje się bardzo wiele imprez. Są jakieś kluby, ale nigdy tam nie byłem. Festiwale też się odbywają, ale 

Wiedeń to to nie jest. 

Opinia ogólna 

Bardzo dobra uczelnia, wszyscy mówią świetnie po angielsku, wszyscy pomocni, uczelnia oferuje 

darmowe kursy niemieckiego dla studentów z zagranicy, nowe budynki, wysoki standard, miasto 

trochę zbyt prowizcjonalne. 


