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• City od the exchange (miasto wymiany) (how to travel from Poland/ dojazd z Polski) 

W praktyce jako miasto Grenoble należy traktować aglomerację składającą się z kilku złączonych ze 

sobą miejscowości. Znajduje się ono w dolinie otoczonej trzema łańcuchami górskimi i liczy łącznie 

około pół miliona mieszkańców.  

Najprostszą i prawdopodobnie najtańszą opcją dojazdu do Grenoble jest autobus. Osobiście 

skorzystałem z firmy Sinbad ale prawdopodobnie FlixBus byłby równie dobry. Plusem tego rozwiązania 

jest to, że można dojechać bezpośrednio z Łodzi do Grenoble korzystając tylko z jednego przewoźnika. 

Minusem jest długa podróż, która trwa około 25 godzin. Alternatywą jest przelot samolotem, który jest 

zdecydowanie szybszy i możliwe że wygodniejszy, ale wiąże się z prawdopodobną koniecznością 

dojazdu na lotnisko w mieście innym niż Łódź oraz po przylocie dojazdu z Lyonu (sąsiednie duże miasto, 

około 1,5 godziny jazdy od Grenoble). 

 

• Host University / uczelnia partnerska (state or private, number of students, number of 

exchange students/ państwowa, prywatna, liczba studentów, liczba studentów z wymiany): 

Uniwersytet Grenoble Alpes jest uczelnią państwową powstałą na skutek połączenia większości uczelni 

wyższych w Grenoble. Jest to duża uczelnia z bardzo rozległym terenem kampusu i wieloma 

wydziałami. Jeśli się nie mylę to zazwyczaj na raz studiuje tam około 50-60 tysięcy osób. Duża część z 

nich pochodzi z innych części Francji oraz z innych krajów. Przykładowo w mojej grupie zajęciowej było 

15 osób z czego 6 było obcokrajowcami. Z kolei w moim akademiku nie udało mi się spotkać ani jednej 

osoby z Francji a większość osób pochodziła z krajów afrykańskich (Algieria, Maroko itd.) 

 

• Courses/ przedmioty (what kind of courses did you take, how did you apply, the form of 

teaching, the form of evaluation/ oferta zajęć, sposoby zapisywania się na zajęcia, forma 

prowadzenia zajęć, sposoby zaliczenia, itd.) 

Oferta kursów i przedmiotów dostępnych na uczelni jest dość duża z tym, że większość z nich jest 

prowadzona w języku francuskim. Osobiście przy wyborze kursów skorzystałem z gotowego programu 

nauczania („Bussines Administration”) przysłanego mi przez tamtejszego koordynatora.  

Początkowo zajęcia prowadzone były stacjonarnie, ale przez pogarszającą sytuację epidemiologiczną 

później były prowadzone w formie zdalnej. Większość kursów miała raczej charakter praktyczny a ich 

zaliczenie polegało na realizacji projektu lub omówieniu jakiegoś tematu podczas prezentacji. 

 

• Accomodation (does the host University offer a place in a dormitory, if not, does it help to fin 

dan accomodation, czy uczelnia posiada akademik, jeśli nie, to czy pomaga w znalezieniu 

zakwaterowania, opinia o akademiku, itd.) 



W Grenoble jest wiele akademików i rezydencji dostępnych dla studentów. Koncentrują się głównie 

dookoła kampusu, ale niektóre znajdują się w innych częściach miasta.  

Do konkretnego akademika studentów przydziela automatycznie CROUS (organizacja socjalna 

zajmująca się mi. Studentami) na podstawie preferencji (cena, typ pokoju) podanych podczas 

ubiegania się o pokój poprzez formularz internetowy. Studenci z wymiany są traktowani priorytetowo 

przy przydzielaniu miejsc w akademikach a w razie potrzeby CROUS może ułatwić znalezienie lokum u 

któregoś z prywatnych partnerów.  

Co do warunków, pokoje w akademikach są zazwyczaj jednoosobowe i raczej przeciętne, ale moim 

zdaniem wystarczające. Ze swojego akademika (Residence Rabot) byłem raczej zadowolony, co jakiś 

czas pojawiały się jedynie problemy z ciepłą wodą. 

 

• Communication with the host University / komunikacja z uczelnią partnerską  

Komunikacja z uczelnią w moim przypadku odbywała się głównie poprzez e-maile, ale była bardzo 

sprawna. Nie miałem wątpliwości do kogo się zgłosić w razie potrzeby a na wszystkie pytania 

otrzymywałem zrozumiałe odpowiedzi. 

 

• Cost of living/ koszty życia (the average cost of living (accomodation, food, etc), practical tips 

„where to do shopping, how to travel/ praktyczne porady typu” gdzie robić zakupy, jakie 

środki komunikacji wybierać, codzienne wydatki, koszty mieszkania itd.) 

Podstawowy pokój z umywalką wewnątrz oraz z kuchnią, łazienką i ubikacją wspólną dla piętra w 

akademiku kosztuje około 170-180 euro miesięcznie. Jeśli pokój miałby być w wyższym standardzie 

(np. aneks kuchenny, własna łazienka) cena może wzrosnąć do około 300 euro na miesiąc.  

Dodatkowo w większości miejsc trzeba samodzielnie wykupić ubezpieczenie pokoju kosztujące mniej 

więcej 10-30 euro miesięcznie w zależności od pakietu i ubezpieczyciela. Jeśli chodzi o poruszanie się 

po mieście to dostępna jest dość dobra komunikacja miejska (jednorazowo 5 euro i 15 euro miesięcznie 

za bilet na wszystkie tramwaje i autobusy w obrębie strefy miejskiej) oraz możliwe jest wypożyczenie 

rowerów miejskich (15-20 euro za 3 miesiące).  

W przypadku dalszych podróży można skorzystać z autobusu podmiejskiego (zazwyczaj około 5 euro 

za podróż w jedną stronę), pociągu, Flixbusa lub wynająć samochód. Co do reszty wydatków to z tego 

co mogłem zauważyć większość produktów jest droższa niż w Polsce w przeliczeniu na złotówki 

(niektóre 3-4 razy np.papierosy).  

Osobiście robiłem zakupy głównie w sklepach Carrefour i uważam to za dobrą opcję, ponieważ nie 

licząc powyższych wydatków koszty życia bez problemu udawało mi się utrzymać na poziomie poniżej 

10 euro dziennie. 

 

• Students’ life/ zycie studenckie (on the University, in the city/ na uczelni, w mieście)  

Grenoble jest bardzo dobre do uprawiania wielu sportów. Dużo z tych aktywności jest organizowane 

przez uczelnię lub podmioty z nią powiązane (np. ścianki wspinaczkowe). Jest otoczone bardzo 

malowniczymi górami z dużą ilością pieszych szlaków turystycznych. Dookoła miasta jest też dość sporo 

wyciągów narciarskich, zazwyczaj otwartych od grudnia/stycznia. W mieście znajduje się bardzo dużo 



restauracji w których można zamówić wszelkiego typu jedzenie oraz stołówki zarządzane przez CROUS 

w których można zjeść pełen obiad w niezłej cenie. Ze względu na pandemię niestety sporo aktywności 

było utrudnionych, ale przed całkowitym lockdownem stare miasto było bardzo aktywne do późnych 

godzin. Dodatkowo w moim akademiku (Rabot) był zorganizowany bar dla studentów otwierany na 

dwa wieczory w tygodniu. 

 

• General opinion / opinia ogólna: 

Moim zdaniem uczelnia w Grenoble jest bardzo dobrym wyborem dla studentów biorących udział  

w programie Erasmus+. Zajęcia na uczelni były dość ciekawe i rozwijające a samo miasto i okolica 

bardzo mi się podobały.  

Przy planowaniu trzeba jednak pamiętać, że rok akademicki zaczyna się tam o około miesiąc wcześniej 

(we wrześniu), pogoda czasem bywa zmienna a Francuzi generalnie raczej nie mówią po angielsku. Sam 

wyjazd podobał mi się mimo obostrzeń związanych z koronawirusem, aczkolwiek myślę, że bez nich 

mógłby być ciekawszy. 


