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1. Miasto wymiany (dojazd z Polski) 

Trondheim 

Lot z Warszawy z przesiadka do Trondheim albo pociąg do Gdańska i lot bezpośtedni 

do Trontheim. 

2. Lokalizacja uczelni (usytuowanie uczelni) 

Adres: Høgskoleringen 1, 7491 Trondheim 

Jednak w skład uniwersytetu NTNU wchodzą trzy uczelnie:  

• Trondheim (Høgskolen i Sør-Trøndelag),  

• Ålesund (Høgskolen i Ålesund)  

• Gjøvik (Høgskolen i Gjøvik) 

          Trzeba na to zwrócić uwagę przy wyborze przedmiotów. 

3. Uczelnia (państwowa, prywatna, liczba studentów, liczba studentów z wymiany, 

warunki studiowania) 

• Uczelnia państwowa,  

• 42 379 zarejestrowanych (w 2020),  

• 3629 zagranicznych studentów pochodzących ze 119 krajów (w 2019).   

Więcej o uczelni na https://www.ntnu.edu/facts  

• Każdy z wydziałów na terenie Trondheim ma dogodny dojazd transportem 

publicznym.  

• Wszyscy studenci mają dostęp do świetnie wyposażonych bibliotek i sali 

wykładowych, ponadto na każdym wydziale znajdują się pokoje do nauki, które 

można nawet wcześniej zarezerwować jest to udogodnienie wykorzystywane 

często podczas prac grupowych i wspólnej nauki.  

• Każdy student dostaje kartę, za pomocą której może otworzyć drzwi uczelni 

nawet po jej zamknięciu i jest to zarazem karta biblioteczna. 

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

zajęć, sposoby zaliczenia, itd.) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%85lesund
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gj%C3%B8vik
https://www.ntnu.edu/facts


Uczelnia posiada bardzo szeroką ofertę edukacyjną. Zapisy na zajęcia dobywają się 

online przez profil studenta, który samodzielnie trzeba utworzyć. W jakichkolwiek 

problemów z utworzeniem profilu studenta dział IT i koordynator zawsze służą pomocą. 

Forma zaliczenia zależy od przedmiotu. 

Jeżeli chodzi o przedmioty, które realizowałam były to: 

1. FRA1010 Proficiency, texts, and methods- zaliczenie składało się z trzech form  

1) egzaminu pisemnego z gramatyki, trwającego ok. 1h w połowie 

semestru,  

2) egzaminu ustnego trwającego 30 min polegającego na prezentacji i 

odpowiedzeniu na kilka pytań, 

3) egzaminu pisemnego trwającego ok. 48h polegającego na napisaniu 5 

różnych tekstów, każdy średnio 350 słów.  

Przedmiot był kontynuacja kursu FRA0502 French 2, który realizowałam w 

poprzednim semestrze, ale mógł w nim uczestniczyć każdy z wcześniejszą 

znajomością języka francuskiego. Byłam jedyną studentką niemówiącą po 

norwesku i musiałam przystosować się do tego, że objaśnienia na zajęciach są 

częściowo po norwesku, ale było to z korzyścią dla mnie ponieważ poznałam 

więcej norweskich słów. 

2. SPR2010 Business and Management English. Przedmiot jest bardzo pomocny 

dla osób, które chcą lepiej poruszać się w międzynarodowym środowisku 

biznesowym, swoja karierę łączą z pracą za granicą lub chcą wzbogacić swoje 

umiejętności językowe. Wybierając ten przedmiot należy pamiętać, że skupia 

się on za szczegółach językowych, wykorzystuje znajomość sytuacji 

ekonomicznej na świecie, ważnych wydarzeń politycznych itd., zalecane jest 

uczestnictwo we wszystkich zajęciach (ja się z tym w pełni zgadzam). Nie jest 

to przedmiot dla osób o słabej znajomości języka angielskiego, ponieważ zajęcia 

nie zajmowały się objaśnianiem gramatyki. Zaliczenie polegało na napisaniu 

pracy pisemnej, każdego roku jest to inny rodzaj tekstu (40% oceny końcowej), 

10 minutowej prezentacji ustnej na jeden z podanych tematu i o odpowiedzeniu 

na pytania dotyczące aktualnej sytuacji ekonomicznej na świecie, trendów w 

biznesie i tematyki omawianej na zajęciach. 

3. TIØ4345 Management of Business Relationships and Networks. Była to praca 

grupowa, trzeba było zgłosić się do asystenta prowadzącego o przydzielenie 

grupy. W raporcie trzeba było wykorzystać literaturę przedmiotu. Każdej grupie 

przysługiwała tylko jedna konsultacja z prowadzącym (do każdej części jedna), 

przed którą należało wysłać tzw. First draft- roboczą wersje pracy. Przedmiot 

skupiał się na szczegółowej analizie zależności pomiędzy przedsiębiorstwami i 

ich konsekwencjach, zwłaszcza w kontekście triad. Zaliczenie polegało na 

napisaniu dwóch raportów dotyczących analizy sieci biznesowej jednej z 

lokalnych firm- Roros Dairy. 

4. TSOL550 Negotiations. Uczestnictwo we wszystkich zajęciach było 

obowiązkowe. Uważam, że ten przedmiot był bardzo przydatny i każdy przed 

ukończeniem studiów powinien uczestniczyć w podobnych zajęciach. 

Ćwiczenia negocjacyjne, mechanizmy i zagadnienia omawiane na zajęciach 



otwierają oczy na wiele spraw, także tych z życia codziennego. Zaliczenie 

przedmiotu polegało na:  

1. pisaniu raportów z odbytych ćwiczeń uwzględniających własne 

obserwacje i literaturę przedmiotu,  

2. napisaniu sprawozdania po odbyciu wszystkich zajęć,  

3. zrobieniu i prezentacji grupowego plakatu naukowego,  

4. napisaniu pracy grupowej opartej o przypadek prezentowany podczas 

jednej z sesji. 

 

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

znalezieniu zakwaterowania, warunki otrzymania miejsca w akademiku, opinia o 

akademiku, itd.) 

Jest możliwość zakwaterowania w akademiku, o który trzeba wcześniej aplikować. Ja 

nie korzystałam z tej możliwości, ale od innych studentów wiem, że koszt 

zakwaterowania wacha się w granicach 4500 NOK. 

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

organizują Orientation Week). 

Na początku semestru organizowany jest Orientation Day. Koordynator ECTS zawsze 

służy pomocą, bardzo szybko odpowiada na maile. 

7. Koszty życia (praktyczne porady typu” gdzie robić zakupy, jakie środki 

komunikacji wybierać, codzienne wydatki w porównaniu z Łodzią, koszty 

mieszkania itd.) 

Bilet miesięczny na 30 dni- 505 NOK, bilet jednorazowy na 1,5h- 40 NOK 

Wynajem mieszkania ok. 9000-12000 NOK 

Pokój w akademiku ok. 4500 NOK 

Wyżywienie ok 3000 NOK/miesiąc 

Jedzenie i większość produktów jest droga w porównaniu z Polską. Z własnego 

doświadczenia mogę powiedzieć, że tylko ubrania w sieciówkach są w 

porównywalnych cenach. 

Myśląc o kosztach należy również wziąć pod uwagę koszt zakupu książek na niektóre 

przedmioty. Zwykle biblioteka dysponuje ok. trzema kopiami danej książki zatem nie 

każdy student ma możliwość skorzystania z nich; niektóre książki można znaleźć w 

formie pdf, ale nie zawsze. Norwegowie są wyczuleni na punkcie praw autorskich i 

niektórzy prowadzący nie pozwalają na posiadanie papierowych kopii, pdf w 

większości przypadków może być. Kserowanie książek w punktach ksero jest po 

pierwsze nie opłacalne, a po drugie sprzedawca może odmówić wykonania usługi. 



Koszt jednej książki może przekraczać nawet 800 koron. Ja musiałam kupić 3 książki 

po 721, 230, 150 NOK. 

 

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

Nie mogę wypowiedzieć się na temat życia studenckiego, ponieważ dwa miesiące po 

moim przyjeździe zaczęła się pandemia. W Trondheim jest kino, kilka teatrów, muzea 

i wiele zabytków do zobaczenia. Istnieje możliwość zarezerwowania domku w górach 

należącego do uczelni, za darmo np. na weekend. Poza tym, najczęstszą rozrywką 

ludności lokalnej są całorocznie wędrówki po górach albo w lesie, jazda na nartach w 

zimie. 

9. Opinia ogólna: Studia w Norwegii były niezapomnianym doświadczenie, nie tylko ze 

względu na piękno otaczającej przyrody, ale przede wszystkim ze względu ofertę 

edukacyjną i inne metody nauczania. Miałam wrażenie, że większość przedmiotów 

skupiała się na zajęciach praktycznych, a nie tylko na wiedzy teoretycznej. Większość 

moich zaliczeń polegała na wykonaniu pracy, a nie pisaniu testów. Bardzo często na 

zajęciach pojawiała się praca w grupie. 

 


