Co powinien zawierać RAPORT OPISOWY?
Adres mailowy (opcjonalnie- tylko, jeśli wyrażasz zgodę na jego zamieszczenie na stronie
CPM), nr albumu, kierunek i ilość zakończonych semestrów studiów na SGH do momentu
wyjazdu.
PROSIMY O NIEPODAWANIE IMIENIA I NAZWISKA W RAPORCIE
1. Nazwa uczelni zagranicznej oraz termin przebywania na wymianie (proszę
wpisać semestr (zimowy/letni) oraz daty pobytu),
2. Miejsce pobytu - dojazd z Polski, opis miasta, usytuowanie Uniwersytetu.
3. Uniwersytet - państwowy czy prywatny, ilość studentów, studenci zagraniczni
4. Kursy - opis kursów, w których brałeś udział: forma prowadzenia zajęć, sposób
zaliczenia - egzamin czy zaliczenie? Jaka była możliwość konsultacji, jak radziłeś sobie
z językiem?
5. Warunki studiowania - dostęp do biblioteki, komputera, ksero
6. Warunki mieszkaniowe - opis campusu, co trzeba ze sobą przywieźć z Polski?
7. Recepcja - jak zostałeś przyjęty, kto się tobą opiekował, kontakt z International
Student Office
8. Koszty utrzymania - Podaj szczegóły, które Twoim zdaniem mogłyby się przydać
innym, np. najtańsza linia lotnicza, ubezpieczenie, jak uzyskać pozwolenie na pracę,
jakie są środki komunikacji lokalnej, dokumenty, które mogą się przydać ( np.
tłumaczenie metryki), codzienne wydatki w porównaniu z Warszawą. W przypadku,
jeśli otrzymywałeś dofinansowanie, w jakim stopniu otrzymane stypendium zapewniało
pokrycie kosztów utrzymania za granicą, relacje cen, gdzie robić zakupy?
9. Życie studenckie - rozrywki, sport
10. Sugestie - O czym dowiedziałeś się podczas pobytu, a co wolałbyś wiedzieć
wcześniej? Twoje sugestie dotyczące usprawnienia zarządzania systemem grantów
wewnątrz Uczelni przez Narodową Agencję (Fundację) oraz przez Komisję Europejską
w przypadku studentów otrzymujących dofinansowanie.
11. Adaptacja kulturowa - wrażenia z przystosowywania się do nowego kraju, kultury;
czy przeżyłeś szok kulturowy? czy w kontaktach z mieszkańcami było coś czego się nie
spodziewałeś? co może zrobić osoba jadąca na stypendium żeby łatwiej przystosować
się do nowego miejsca?
12. Ocena: Jako ostatni punkt raportu prosimy o ocenę Uniwersytetu w skali od 1 do 5
pod względem ogólnym i merytorycznym (akademickim).
Raport należy napisać na 3-5 stron papieru A4 i przekazać do CPM w wersji elektronicznej –
plik .PDF przesłany na adres pim@sgh.waw.pl (Umowy Bilateralne, PIM, Freemover) lub
akowalik@sgh.waw.pl (Program Erasmus, CEMS ze stypendium Erasmus, Wyjazd do
Szwajcarii) lub arzysz@sgh.waw.pl (Polsko-Niemieckie Forum Akademickie)

