
Nazwa uczelni zagranicznej: University of Malta  

Kraj: Malta 

Semestr zimowy, rok akademicki: 2021/2022  

Kierunek studiów: przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami, rok: II, studia licencjackie 

Miasto wymiany (dojazd z Polski) 

Na Maltę doleciałam samolotem z Poznania (Ryanair) i za bilet w jedną stronę z dwoma bagażami 

(20kg + 10kg) zapłaciłam około 400zł. 

Lokalizacja uczelni (usytuowanie uczelni) 

Uczelnia znajduje się w mieście Msida, kampus jest bardzo duży i znajdują się na nim wszystkie 

wydziały. 

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

studiowania) 

University of Malta to uczelnia państwowa, uczy się w niej około 11 tys studentów, z której bardzo 

dużą część stanowią osoby zza granicy. Miałam przyjemność uczęszczać na zajęcia w formie 

stacjonarnej jak i online, na kampusie sale są nowe, dosyć dobrze wyposażone, problemem może być 

to, że w przeciwieństwie do Polski, jeśli jest się np. studentem Wydziału Zarządzania to nie ma reguły 

że wykłady będą odbywać na analogicznym wydziale na Malcie. Zważając na duży rozmiar kampusu, 

podczas pierwszych dni pobytu, szukanie sali czy auli było bardzo problematyczne. 

 

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

zaliczenia, itd.) 

Oferta zajęć jest bogata, nie ma żadnych ograniczeń w wyborze przedmiotu, ponieważ wszystkie 

zajęcia odbywają się po angielsku, co jest dużym plusem. Zajęcia były prowadzone stacjonarnie od 

września do grudnia, po Nowym Roku aż do końca semestru zmieniono formę zajęć na online (duży 

wzrost zachorowań na Malcie, nowy wariant koronawirusa).  

Zaliczenie odbywało się przez Internet, nie było żadnej inwigilacji, test otwierał się o konkretnej 

godzinie, miało się zazwyczaj 2h na jego wypełnienie + 15-30min na dodanie odpowiedzi na platformę. 

 

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

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

Uczelnia posiada akademik (Malta University Residence), jednak znajduje się on w dość dużej 

odległości od uczelni (3,5km) i wybrzeża (4,5km). Ceny wynajęcia pokoju w akademiku pokrywają cały 

grant miesięczny – 500 euro miesięcznie. Porównując ceny mieszkań i pokoju w akademiku, różnica 

była znaczna, więc nawet nie próbowałam się o niego ubiegać i bardziej opłacało mi się mieszkać w 

mieszkaniu wynajmowanym od osoby prywatnej. 

 

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

Orientation Week).  



Do kontaktu z International Office na Malcie trzeba się przyzwyczaić, bo Panie, które tam pracują 

odpisują na wiadomości różnie, czasami po godzinie, częściej zdarzało się, że po tygodniu nie było 

żadnej odpowiedzi i trzeba było pisać kolejne maile.  

Orientation Week był organizowany, jednak był on skierowany głównie do Maltańczyków, studentów 

pierwszego roku a studenci zagraniczni po prostu mogli z niego skorzystać lub nie. Jeżeli chodzi o 

wsparcie ze strony uczelni, to nie miałam potrzeby o nie prosić, bo wszystko organizowałam sobie 

indywidualnie i nie napotkałam większych problemów. 

 

Koszty życia (praktyczne porady typu gdzie robić zakupy, jakie środki komunikacji wybierać, 

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

Koszt życia to w moim przypadku było miesięcznie 275 euro za zakwaterowanie (współdzielony pokój 

w trzypokojowym mieszkaniu) + 40 euro za rachunki + około 250 euro na wydatki polegające głównie 

na zakupach spożywczych i okazyjnych wyjściach do restauracji/barów. Na Malcie trzeba uważać, by 

nie wynajmować mieszkania od biura nieruchomości, ponieważ są bardzo wysokie opłaty, jeśli 

podpisuje się umowę na krócej niż rok.  

Ogólnie wynajęcie pokoju dla jednej osoby waha się między 300-450 euro. Mi udało się wynająć pokój 

z osobą, którą wcześniej znałam, więc za mieszkanie płaciłam dość mało. W porównaniu z Łodzią na 

zakupy wydawałam nieco więcej, jednak można zaoszczędzić dużo pieniędzy wybierając się na zakupy 

do Lidla (istnieje kilka marketów na wyspie), ponieważ żywność w małych marketach czy prywatnych 

sklepikach jest około 3 razy droższa.  

Jeżeli chodzi o poruszanie się po Malcie, karta do komunikacji miejskiej kosztuje 37 euro i jest 

odnawiana każdego miesiąca na kwotę 20 euro, którą można wykorzystać na przejazdy. Kupno takiej 

karty jest bardzo opłacalne, ponieważ kiedy ją posiadamy pojedynczy bilet ważny 2h kosztuje 0,75 euro 

a przy jej braku jest to koszt 1,5 euro (zima) lub 2 euro (lato).  

Trzeba mieć na uwadze, że autobusy na Malcie często się spóźniają i jeśli chcemy być gdzieś na czas, 

warto wyjść z domu dużo wcześniej (miałam nieprzyjemność czekać na autobus na lotnisko prawie 

godzinę). 

 

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

Życie studenckie na Malcie oceniam bardzo pozytywnie, na wyspę przyjeżdża mnóstwo studentów 

spoza Europy i nie tylko – jest to spowodowane tym, że język oficjalny na Malcie to angielski i on 

przyciąga wiele osób, które nie muszą bać się żyć w kraju, w którym nie znają języka. ESN na Malcie nie 

organizuje wycieczek, skupia się głównie na imprezach, na których bez problemu pozna się wiele ludzi 

– nie trzeba bać się, że spędzi się wymianę w samotności, wszyscy są bardzo towarzyscy. 

 

Opinia ogólna: 

Ogólnie wyjazd oceniam pozytywnie, cieszę się, że miałam okazję uczestniczyć w wymianie. Jest to 

szansa nie tylko na poznanie wspaniałych osób z całego świata ale przede wszystkim na przekonanie 

się jak naprawdę wygląda życie w innym kraju, którego nie poznamy będąc tylko turystami. Jako jeden 

z największych plusów oceniam to, że wszystko na wyspie odbywa się w języku angielskim i dzięki temu 

nie spotkały mnie żadne nieprzyjemności związane z komunikacją.  


