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Lokalizacja uczelni (usytuowanie uczelni) 

Msida  

 

Uczelnia  

Uczelnia państwowa; zajęcia prowadzone są w mniejszych grupach (na wykład jest to przykładowo 

ok. 30 osób); bardzo dużo studentów z wymiany i z Polski.  

Prowadzący bardzo sympatycznie podchodzą do uczniów z zagranicy – są pomocni i interesują się 

nami.  

 

Przedmioty  

• Przedmioty w zdecydowanej większości są prowadzone w formie wykładów.  

• Obowiązuje rejestracja na wybrane zajęcia poprzez system VLE.  

• Oferta zajęć jest bardzo szeroka i można rozwijać swoją widzę w wielu dziedzinach.  

• Ja jako studentka zarządzania większość przedmiotów mam właśnie z zakresu biznesu  

i marketingu, ale udało mi się zawrzeć również w moim planie zajęć takie przedmioty jak 

Respecting Diversity i Queering Knowledge. Jeśli ktoś jest zainteresowany tymi tematami to 

obiecuje, że będzie tymi zajęciami zachwycony.  

 

Accomodation  

• Osobiście zdecydowałam się na akademik i była to najlepsza możliwa decyzja.  

• Jest on świeżo wyremontowany, raz w tygodniu mamy zagwarantowane sprzątanie,  

a co najważniejsze znajduje się on dosłownie obok uniwersytetu.  

• Wybrałam opcje pokoju jednoosobowego z prywatną łazienką i współdzieloną kuchnią.  

• To również okazało się być strzałem w dziesiątkę. Współdzielona kuchnia daje możliwość 

poznania osób, które mieszkają obok nas, a prywatna łazienka zapewnia komfort.  

 

Organizacja   

• Była zorganizowana Orientation Session około 4 dni przed rozpoczęciem semestru.  

• Niestety kontakt z koordynatorką programu Erasmus na Malcie pozostawia wiele do 

życzenia.  

• Rozmawiając z innymi Erasmusami okazało się, że wszyscy mieli z p. Abdillą ten sam problem 

– brak reakcji na maile; odpowiadanie z 2 miesięcznym opóźnieniem itp.  



 

Koszty życia  

• Jest drogo i trzeba być na to gotowym wyjeżdżając na Malte.  

• Jeśli chodzi o środki komunikacji to cena pojedynczego biletu autobusowego 2 godzinnego 

wynosi 2 euro.  

• Można sobie jednak za około 18 euro wyrobić kartę miejską, która upoważnia do jazdy 

transportem publicznym bez ograniczeń.  

 

Życie studenckie na uczelni  

Mieszkam w akademiku – na nudę nie narzekam. Ciągle coś się dzieje; organizacje studenckie 

zapewniają bardzo dużo atrakcji zarówno tych sportowych jak i klubowych.  

 

Opinia ogólna  

Załatwianie dokumentów z koordynatorką na Malcie, podpisywanie Learning Agreement itp. był 

okropny. Ale gdy tutaj przyjechałam wszystkie złe doświadczenia poszły w zapomnienie i z dnia na 

dzień jestem coraz bardziej zachwycona.  

 


