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Miejsce pobytu 

Moguncja jest stolicą landu Rheinland-Pfalz (Nadrenia-Palatynat) i znajduje się ok. 40 km od 

Frankfurtu nad Menem. Liczba mieszkańców wynosi nieco ponad 200 000. Miasto znajduje się 

nad rzeką Ren – stanowiącą granicę z landem Hessen (Hesja) i jego stolicą Wiesbaden. 

Moguncja jest miejscem urodzenia Jana Gutenberga, dlatego jest on wszechobecny w mieście. 

Znajduje się tutaj nie tylko Plac Gutenberga z wielkim pomnikiem rewolucjonisty medialnego 

(jak się go tutaj określa), bardzo interesujące Muzeum Gutenberga na starym mieście, ale także 

Uniwersytet nazwany jego imieniem. 

Uniwersytet 

Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji (JGU Mainz) zalicza się, z ponad 30 000 studentami 

z różnych krajów, do największych i najbardziej różnorodnych uniwersytetów w Niemczech. 

Uniwersytet oferuje kursy w wielu dziedzinach (łącznie z medycyną, sztuką i sportem). 

                             

Pobyt na JGU 

Swój pobyt na Uniwersytecie spędziłem głównie w Bibliotece Wydziału Prawa i Nauk 

Ekonomicznych (Bereichsbibliothek Rechts- und Wirtschaftswissenschaften). Jako doktorant-

gość dostałem zamykaną na klucz kabinę, gdzie można spokojnie pracować i przechowywać 

swoje rzeczy. Jako, że ubiegałem się o miejsce przed przyjazdem, kabina była gotowa już od 

pierwszego dnia mojego pobytu.  

Podczas pobytu zebrałem materiały do części teoretycznej mojej pracy doktorskiej. Znalazłem 

artykuły i opracowania na interesujący mnie temat (zadłużenie i rozwój przedsiębiorstw). 



Biblioteka zapewnia również dostęp do wielu źródeł online, gdzie można znaleźć wiele 

ciekawych tekstów. Pracowałem także nad częścią empiryczną pracy. 

Kwerendy można prowadzić również w Bibliotece Centralnej JGU (Zentralbibliothek). Obie 

biblioteki są otwarte codziennie (włączając weekendy) do późnych godzin wieczornych. Każda 

biblioteka oferuje wiele miejsc siedzących (oprócz kabin), a także dostęp do komputerów i 

xero. 

Na terenie Uczelni znajduje się kilka kawiarni/stołówek, gdzie można zjeść czy napić się kawy 

za niewielkie pieniądze (przy użyciu Studicard dla gości, którą można zdobyć w automacie). 

W sąsiedztwie Uczelni znajduje się też stołówka KHG (Katholische Hochschulgemeinde 

Mainz).        

                                                  

Przyjęcie na Uczelni 

Pobyt koordynowany był przez p. Galinę Wandel (SGH) oraz panie Leskę Sahl i Svenję 

Telgheder (JGU). Obie strony zorganizowały wszystko doskonale i dzięki temu mój pobyt w 

Mainz, w szczególności na JGU, przebiegał bardzo przyjemnie. Przed wyjazdem otrzymałem 

wszystkie niezbędne informacje (kabina była zarezerwowana, otrzymałem dane do logowania 

do internetu na Uczelni) a tuż po przyjeździe otrzymałem wiele przydatnych wskazówek. Obie 

panie w Mainz były do mojej dyspozycji w trakcie całego pobytu. Stypendium zostało 

wypłacone na konto bankowe kilka dni po przyjeździe. 

Przed przyjazdem skontaktowałem się z miejscowym doktorantem, którego poznałem podczas 

poprzedniego pobytu w Mainz, z którym udało mi się spotkać i wymienić doświadczenia na 

temat prowadzenia badań naukowych w Polsce i w Niemczech oraz przedyskutować postępy 

prac nad doktoratem. 

Przyjazd  

Jako, że Mainz znajduje się niedaleko lotniska we Frankfurcie, najlepiej jest tam polecieć 

samolotem. Z lotniska kursuje pociąg lub S-Bahn do Dworca Głównego w Mainz (podróż trwa 

ok. 25 min).  

 

 

 



Zakwaterowanie i środki transportu 

Zakwaterowanie trzeba sobie zorganizować we własnym zakresie przed wyjazdem. Najlepiej 

jest znaleźć pokój lub mieszkanie do podnajęcia, np. na stronie wg-gesucht.de lub poprzez 

różne grupy na Facebook’u. Jest tam stosunkowo dużo korzystnych ofert.  

W Mainz funkcjonuje dobrze rozwinięta sieć transportu publicznego, a na Uniwersytet można 

dojechać z wielu różnych części miasta. Podczas mojego pobytu w Niemczech wprowadzony 

został tzw. 9-Euro Ticket, który obowiązywał na przejazdy komunikacji miejskiej a także na 

koleje regionalne. W pozostałych przypadkach najbardziej opłaca się kupić bilet miesięczny w 

Verkehrs Center Mainz (na Placu Dworcowym, Bahnhofplatz). 

Koszty utrzymania 

Koszty w Niemczech są oczywiście wyższe niż w Polsce. Jednak jeśli uda się znaleźć 

atrakcyjną ofertę mieszkaniową i niedrogi bilet lotniczy, stypendium DAAD powinno na 

wszystko wystarczyć. Koszty żywności są trochę wyższe, ale w Mainz jest wiele 

supermarketów (Rewe, Aldi), gdzie można zrobić zakupy za stosunkowo rozsądne ceny. Ceny 

w barach, restauracjach czy kawiarniach są oczywiście wyższe niż w Polsce. 

Życie studenckie i czas wolny  

Na JGU działa organizacja Studierendenwerk Mainz, która organizuje różne imprezy (również 

dla studentów zagranicznych).  

Ponadto samo miasto Moguncja oferuje wiele ciekawych możliwości, szczególnie latem. 

Akurat w trakcie mojego pobytu w czerwcu organizowane były koncerty, Święto Wina 

(Mainzer Weinufer) czy Noc Świętojańska (Mainzer Johannisnacht). We wtorki, piątki i soboty 

na placu przed katedrą odbywa się targ, gdzie można kupić świeże owoce i warzywa, a w sobotę 

także zjeść śniadanie czy spróbować lokalnego wina (Mainz jest uważane za niemiecką stolicę 

wina). Nad Renem (szczególnie na tzw. plaży, Mainzstrand) wieczorami i w weekendy spotyka 

się wiele ludzi. W mieście znajdują się też baseny (korzystałem m.in. z Mainzer 

Taubertsbergbad, znajdującego się niedaleko Dworca Głównego, gdzie funkcjonuje zarówno 

basen kryty, jak i na świeżym powietrzu). W Moguncji swoje siedziby mają ZDF i kilka stacji 

radiowych, które można również zwiedzać. Oprócz tego można odwiedzić sąsiednie miasto 

Wiesbaden i wielokulturowy Frankfurt. W niedaleko położonym Rüsselsheim am Main 

znajduje się Opelwerk (główna siedziba firmy Opel). 

Z uwagi na fakt, że tegoroczny pobyt był moim drugim w Mainz, zdecydowałem się 

wykorzystać 9-Euro Ticket i tym razem zwiedzić okolicę. Udało mi się zobaczyć Mannheim i 



Heidelberg, Koblencję oraz Darmstadt. Połączenia kolejowe z Mainz są bardzo wygodne, 

dzięki czemu można swobodnie się przemieszczać do bliżej i dalej położonych miejscowości. 

Dostosowanie kulturowe  

Nie było żadnych problemów z dostosowaniem kulturowym. Wszyscy (zarówno na Uczelni, 

jak i mieszkańcy miasta) są bardzo mili i pomocni. Między Polską a Niemcami nie ma 

większych różnic, dlatego nie miałem żadnych negatywnych doświadczeń. Pod względem 

językowym – również bez problemów. Jeśli to konieczne, (prawie) wszyscy mówią po 

angielsku. 

 

Ogólna ocena: bardzo dobra (5/5) 

                                

                                

Przydatne linki 

Miasto Mainz: https://www.mainz.de/ 

Wydział Prawa i Nauk Ekonomicznych: http://www.rewi.uni-mainz.de/index.php 

Biblioteka Wydziału Prawa i Nauk Ekonomicznych: https://rewi.uni-

mainz.de/bibliothek/datenbanken/ 

Studierendenwerk Mainz: https://www.studierendenwerk-mainz.de/home/ 

Stołówka KHG: https://khg-mainz.de/leben/mensa 

WG-gesucht: https://www.wg-gesucht.de/ 

Transport publiczny w Mainz: https://www.mainzer-mobilitaet.info/ 

Transport publiczny w regionie Rhein-Main: https://www.rmv.de/c/de/start/ 

 

https://www.mainz.de/
http://www.rewi.uni-mainz.de/index.php
https://rewi.uni-mainz.de/bibliothek/datenbanken/
https://rewi.uni-mainz.de/bibliothek/datenbanken/
https://www.studierendenwerk-mainz.de/home/
https://khg-mainz.de/leben/mensa
https://www.wg-gesucht.de/
https://www.mainzer-mobilitaet.info/
https://www.rmv.de/c/de/start/


Raport opisowy 

 

Uniwersytet Johannesa Gutenberga (JGU)  w Mainz 

Doktorancki staż badawczy (stypendium DAAD-FORUM SGH) 

Okres pobytu: 01.10-30.11.2021 ( dwa miesiące) 

 

Miejsce pobytu: dojazd z Polski, opis miasta, usytuowanie uczelni przyjmującej.  

Przyjechałam do Mainz autokarem ( bezpośrednio do Moguncji), wybierając połączenie 

samolotem trzeba liczyć się z tym, iż trzeba jeszcze dojechać z lotniska z Frankfurtu do Mainz. 

Miasto położone jest nad rzeką Renem  , dzieli je odległość ok.o ok 45 km od Frankfurtu nad 

Menem. Dzięki  osobie Johannesa Gutenberga, Mainz  zasłynęło jako kolebka drukarstwa na 

skalę światową.   

Uniwersytet JGU  ustytuowany jest niedaleko centrum miasta. Mieszkałam w centrum, dojście 

na piechotę zajmuje ok 20 min.  

Uniwersytet: państwowy czy prywatny, liczba studentów, studenci zagraniczni  

Uniwersytet Johannesa Gutenberga w Moguncji,  (Johannes Gutenberg-Universität Mainz), 

należy do najstarszych  w Niemczech. Uniwersytet jest uczelnią państwową.  Obecnie kształci 

się tu ok.32 tys. studentów wielu  narodowości.  

 

Kursy: opis przedmiotów, w których brałeś udział [forma prowadzenia zajęć, sposób 

zaliczenia – egzamin czy zaliczenie? Jaka była możliwość konsultacji, jak radziłeś sobie z 

językiem? 

Wybrane przeze mnie przedmioty to:  

Data Analytics-zajęcia w formie wykładów i ćwiczeń (programowanie w języku R). Zaliczenie 

obejmujuje wykonanie dwóch projektów- pomimo tego, iż byłam w ramach stażu badawczego 

w JGU Mainz jedynie dwa miesiące, zdecydowałam się sfinalizować oba projekty (zajęcia 

formalnie trwają cały jeden semestr zimowy) .Dodatkowym atutem przedmiotu był dla mnie 

fakt, iż okazało się, iż profesor nadzorujący te zajęcia jest również specjalistą z zakresu 

heurystyki, co dla mnie było dobrym  impulsem do napisania artykułu.  

Risikomanagement-zajęcia w formie wykładów i ćwiczeń. 

Performancemessung und Anreizgestaltung-zarówno wykłady jak i ćwiczenia odbywały się 

tylko w formie online tzn. studenci dostają nagrane zajęcia wraz z wszystkimi materiałami  na 

cały semestr. 

Przyjechałam do Moguncji początkiem października-zajęcia rozpoczynają się na 

Uniwersytecie w połowie października, niektóre dopiero końcem października. Biblioteka zaś 

była również czynna przed rozpoczęciem roku akademickiego. Wszystkie przedmioty, które 

wybrałam, charakteryzuje bardzo wysoki poziom nauczania. Językiem wykładowym był, 



oczywiście, niemiecki. Prezentacje do wykładów z dwóch przedmiotów: Data Analytics oraz 

Risikomanagement były opracowane w j. angielskim. 

Warunki studiowania: dostęp do biblioteki, komputera, ksero i in. 

Miałam możliwość korzystania zarówno z biblioteki wydziałowej ( dostałam po przyjeździe 

klucz do kabiny czytelniczej ), jak i centralnej ( tu już potrzebny był wyrabiany na miejscu 

internetowy dowód biblioteczny, pomocna okazała się też  aplikacja na telefon JGU Maiz. Na 

kampusie jest kilka punktów ksero. Jeśli zaś chodzi o internet, najczęściej korzystałam z niego  

z mojego miejsca zamieszkania. Bardzo pomocne dla mnie okazały się również strony 

internetowe, przez które można kupić książki i podręczniki akademickie używane (ale w bardzo 

dobrym stanie) w  preferencyjnych cenach.  

 

Warunki mieszkaniowe: opis kampusu, co trzeba ze sobą przywieźć z Polski?  

Doktoranci przebywający na stażu badawczym ( w moim przypadku były to dwa miesiące) 

organizują miejsce zamieszkania na czas pobytu samodzielnie. W trakcie szukania lokum 

trzeba uzbroić się w cierpliwość i zarezerwować sobie na to trochę czasu, bowiem znalezienie 

miejsca pobytu ( związane jest to z podpisaniem umowy) na tak krótki czas nie należy do 

najłatwiejszych, ale jest to możliwe. W rezultacie poszukiwań trafiłam na nowo wybudowany 

budynek przeznaczony do wynajmu dla studentów, jak i osób związanych biznesowo z Mainz 

na krótki czas wynajmu ( do 6 miesięcy). Moje mieszkanie to pokój z aneksem kuchennym i 

łazienką, pomieszczenie wyposażone w wszystkie przedmioty potrzebne  do gotowania, 

pościel, internet. Dodatkowo na miejscu pralnia (2,80 Euro) oraz suszarnia (2,80 Euro).  

Lokalizacja również bardzo dobra-można bez problemu dojść na Uniwersytet na piechotę (ok 

20 min) bądź też dojechać tramwajem. Uczelnia oferuje , oczywiście, możliwość korzystania 

ze stołówki -trzeba mieć wyrobioną  na miejscu Studicard. Ważne jest, by mieć to na uwadze, 

iż osoby przyjeżdzające na doktoranckie staże badawcze obowiązuje opłata na stołówce według 

normalnych cen ( bez zniżek studenckich). 

 

Recepcja: jak zostałeś/aś przyjęty/a, kto się tobą opiekował, kontakt z International 

Student Office  

Zostałam bardzo serdecznie i ciepło przyjęta przez osoby z International Student Office; były 

to bardzo pomocne osoby  np. załatwianiu kwestii związanych z wydaniem internetowego 

dowodu bibliotecznego choć nie tylko.  Już na sam początek dostałam wiele cennych 

wskazówek co warto zobaczyć w Mainz, co jest regionalną potrawą, itp.  

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 

przysięgłe), 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?  

Oprócz karty EKUZ  miałam ze sobą na czas pobytu wykupione w Polsce dodatkowe 

ubezpieczenie turystyczne. Mieszkałam  w centrum Mainz, więc mogłam bez problemu dojść 

wszędzie, gdzie chciałam na piechotę ,okazjonalnie korzystałam z tramwaju lub autobusu. 

Bardzo też lubiłam  szybkie spacery nad Renem, do którego  miałam również niedaleko. 

Korzystając z usług Deutsche Bahn w weekend ( gdy była ładna pogoda) wybrałam się do 

Frankfurtu oraz mieszczącego się również w okolicy Wiesbaden.  Przyjechałam do Mainz w 

czasie pandemii, toteż certyfikat szczepienia okazał się niezbędny ( do okazania m.in. w 



bibliotece,każdej kawiarni, restauracji, na zajęciach obowiązek używania maseczek). 

Wynajmem mieszkania jest dla Polaka stosunkowo drogi , jeśli jednak chodzi o ceny produktów 

żywniościowych to sa one bardzo porównywalne (najczęściej robiłam zakupy w Aldi, Lidl, 

Rewe, Kaufland), w okolicy miałam również sporo warzywniaków ze świeżymi warzywami       

i owocami.  

Życie studenckie: rozrywki, sport  

Studenci w JGU Mainz sa bardzo otwarci i pomocni, nie miałam okazji odczuć, iż był to czas 

trwającej jeszcze pandemii, życie studenckie na Uczelni kwitło. Zawsze można było dosiąść 

się do kogoś na stołówce czy też np. przy gmachu głównej biblioteki i zamienić kilka słów, 

spotkałam się z dużą życzliwością tyczącą się np. przesłania materiałów do zajęć itp. 

Naprzeciwko mojego miejsca zamieszkania zlokalizowana jest bardzo często uczęszczana 

przez studentów nowa  siłownia.  

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.  

Myślę, iż byłam do wyjazdu dość dobrze przygotowana, wszystkie formalności związane z 

wyjazdem zostały podopinane jeszcze w Polsce-tu bardzo pomocne było Polsko- Niemieckie 

Forum Akademickie  przy SGH, toteż nie było czegoś, co mnie zaskoczyło podczas pobytu w 

Mainz. Już bezpośrednio po przyjeździe czekała mnie miła niespodzianka-zapytaszy się na 

dworcu  to, jak trafić do mojego miejsca zamieszkania trafiłam na osobę, który mnie 

bezinteresownie do tego miejsca podwiozła  łącznie z wniesieniem  bagażu. Miałam więc 

bardzo dobre miłe njuż na sam początek przywitanie w Mainz.  

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?  

Kultura naszych zachodnich sąsiadów jest nam- Polakom bardzo zbliżona, nie odczułam więc 

tez i  dla mnie szoku kulturowego. Przed wyjazdem do Niemiec, bardzo pozytywnie się do tego 

nastawiłam-to okazało się bardzo pomocne. Miałam bardzo dobre doświadczenie co do 

wykładowców. Byli bardzo serdecznie do mnie nastawieni, często też spotykałam się z bardzo 

dobrym komentarzem z ich strony co do współpracy z SGH.  Miłym zaskoczeniem było 

zaproszenie na urodziny przez osobę współprowadzącą zajęcia, w których uczestniczyłam. 

Mieszkancy Mainz są serdeczni, na co dzień uśmiechnięci, podczas spacerów nad Renem 

można było wymienić się uśmiechem z innymi spacerowiczami, zamienić kilka słow. 

Menadżerka ,z którą podpisywałam umowę najmu mieszkania, niejednokrotnie się mnie pytała, 

jak się mi mieszka itp. Zycie tu płynie wolniej niż w Warszawie.  

Prosimy o krótką ocenę programu (max. kilka zdań, która mogłaby zachęcić innych 

studentów do wzięcia w nim udziału. Jeśli wyrazisz zgodę, użyjemy jej do celów 

promocyjnych programu.) 

Jestem bardzo zadowolona z możliwości wyjazdu na doktorancki staż badawczy do JGU 

Mainz. To było dla mnie bardzo cenne doświadczenie zarówno pod kątem naukowych , 

językowym , jak i adaptacyjnym.  Bardzo mocno zachęcam do korzystania z takiej formy 

wymiany uniwersyteckiej, jest niezapomnianą przygodą.  Dzięki wyjazdowi miałam okazję 

znaleźć cenne materiały naukowe potrzebne do pracy doktorskiej, uczestniczyć w ciekawych 

zajęciach na bardzo wysokim poziomie, podszkolić znajomość języka niemieckiego i nawiązać 

znajomości, które zaowocować mogą długoletnią współpracą.  



Czy wyrażasz zgodę na opublikowanie tej oceny w innym miejscu niż ten raport 

(np. Gazeta SGH, strony CPM, ulotki i inne materiały promujące programy wymiany)?  

TAK ☒  NIE ☐ 

Jeżeli masz ciekawe zdjęcia, którymi chcesz się podzielić [np. w formie albumu] prosimy 

również o podanie linku, bądź przesłanie zdjęć w formacie .JPG].  

Ocena: Jako ostatni punkt raportu prosimy o ocenę Uniwersytetu w skali od 1 do 5 pod 

względem ogólnym i merytorycznym (akademickim).  

Ocena ogólna: 5 

Ocena merytoryczna: 5 

 

 



Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH 

Nazwa uczelni zagranicznej oraz termin przebywania na wymianie 

Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 1-30.11.2017 

Miejsce pobytu 

W mojej opinii do Moguncji najlepiej podróżować samolotem. Lotnisko we Frankfurcie 
znajduje się około 20 km od Moguncji. Podróż koleją z lotniska do miasta trwa ok. 30 min. 
Dworzec kolejowy znajduje się na lotnisku. W trakcie pobytu mieszkałem w dzielnicy 
Wiesbaden Mainz-Kastel, która położona jest na granicy z Moguncją. Uniwersytet 
zlokalizowany jest na obrzeżach Moguncji, ale jest bardzo dobrze skomunikowany z całym 
miastem. Kampus jest dość duży, ale bardzo dobrze zaprojektowany. Znajduje się na nim 
kilka stołówek, niedaleko zlokalizowane są również sklepy i księgarnia. 

Uniwersytet 

Uniwersytet w Moguncji to jedna z najstarszych państwowych uczelni w Niemczech. Na 
Uniwersytecie studiuje ponad 30 tysięcy studentów, w tym wielu zagranicznych. 

Kursy 

Jako doktorant nie brałem udziału w żadnych kursach na uczelni. W trakcie pobytu 
prowadziłem kwerendy na potrzeby pracy doktorskiej. Udało mi się zgromadzić bardzo dużo 
książek, artykułów i innych materiałów. Poza tym podczas pobytu przygotowałem artykuł 
naukowy związany z tematem mojej pracy doktorskiej, który będzie opublikowany na 
początku 2018 r. 

Warunki studiowania 

Uniwersytet w Moguncji zapewnia w mojej ocenie bardzo dobre warunki do prac 
badawczych i kwerend na potrzeby pracy doktorskiej. Podczas pobytu miałem do dyspozycji 
kabinę w bibliotece Wydziału Prawa i Nauk Ekonomicznych (Bereichsbibliothek Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften). W trakcie pobytu prowadziłem również kwerendy w bibliotece 
głównej (Zentralbibliothek) i bibliotece Wydziału Nauk Politycznych (Bereichsbibliothek 
Georg Forster-Gebäude). Wszystkie biblioteki są bardzo dobrze wyposażone i oferują bardzo 
dobre warunki do pracy naukowej (łatwy dostęp do ksero, komputerów itp). 

Warunki mieszkaniowe 

W mojej ocenie bardzo trudno jest wynająć mieszkanie na tak krótki okres w przystępnej 

cenie. Wynajęcie akademika jest możliwe wyłącznie na okres nie krótszy niż jeden semestr. 

Wielu właścicieli mieszkań również nie jest chętnych do wynajęcia mieszkania tylko na jeden 



miesiąc. Udało mi się wynająć pokój przez Airbnb. Jednak ceny są tam znacznie wyższe niż 

w przypadku akademików i dużej części kwater prywatnych. 

Recepcja 

Jestem bardzo zadowolony ze współpracy z koordyntorkami z JGU Mainz. Przed 

przyjazdem przekazały mi wszystkie potrzebne informacje i służyły pomocą w trakcie 

pobytu. 

Koszty utrzymania 

Koszty utrzymania są oczywiście wyższe niż w Polsce. Najdroższy w mojej ocenie jest 

transport miejski i koszty wynajmu mieszkania. Ceny żywności są natomiast bardzo 

porównywalne do Polski. Stypendium nie wystarczyło mi na pokrycie wszystkich wydatków. 

Było to spowodowane przede wszystkim wysokim kosztem wynajmu pokoju. Musiałem 

dołożyć z własnej kieszeni około 200 euro. 

Życie studenckie 

W trakcie pobytu byłem skupiony na pracy badawczej więc nie brałem udziału 

w wydarzeniach dla studentów. Wiem jednak, że Studierendenwerk Mainz organizuje bardzo 

dużo wydarzeni i spotkań integracyjnych dla studentów zagranicznych. 

Sugestie 

Brak 

Adaptacja kulturowa 

Nie miałem żadnych problemów z adaptacją kulturową. Personel uczelni jest bardzo 

uprzejmy i pomocny. Nie miałem również żadnych złych doświadczeń z innymi studentami 

i mieszkańcami miasta. 

Ocena 

Ogólna: 5 

Merytoryczna: 5 



1. Nazwa uczelni zagranicznej oraz termin przebywania na wymianie 

Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 28.01.2017-26.02.2017 

2. Miejsce pobytu 

Najbliższym lotniskiem jest Frankfurt, do którego połączenia obsługuje LOT i Lufthansa. Z 

lotniska można dojechać S-Bahnem S8 do stacji Mainz Hbf. 

3. Uniwersytet 

Uniwersytet państwowy, jeden z największych i najstarszych w Niemczech. 

4. Kursy 

Jako doktorantka nie uczestniczyłam w zajęciach na uniwersytecie. Przeprowadziłam własne 

badania w postaci kwerendy bibliotecznej i wywiadów. 

5. Warunki studiowania 

Po przyjeździe zgłosiłam się do biura DAAD, w którym panie przedstawiły sposób działania 

uniwersytetu oraz wydały specjalne zaświadczenie potwierdzające status studenta w 

Niemczech, dzięki któremu dostałam zniżkę na bilety komunikacji publicznej i inne. W 

biurze dostałam również uniwersytecką kartę, która umożliwia korzystanie z kantyny, ksera, 

itd. 

W bibliotece zarezerwowano dla mnie jeden z przeszklonych boksów, w którym mogłam 

zostawić swoje rzeczy i książki. Internet działał bez zarzutów. Uczelnia ma dostęp do wielu 

przydatnych baz danych i czasopism. 

6. Warunki mieszkaniowe 

Doktoranci mogą ubiegać się o mieszkanie w akademiku (warto to zrobić jak najwcześniej po 

otrzymaniu stypendium). Ta możliwość jest ściśle związana z dostępnością miejsc, która w 

styczniu jest niewielka i możliwością przyjęcia osoby na tak krótki czas (jeden miesiąc). 

Uniwersytet ma kilka akademików w bardzo różnych częściach miasta. Udało mi się wynająć 

mieszkanie w akademiku (jednoosobowe, z własną kuchnią i łazienką), który znajdował się 

dość daleko od uczelni (ok. 20 min autobusem). Wyposażenie było dość stare, ale czyste. 

Niestety podłączenie internetu jest czasochłonne i wymaga pomocy akademikowego technika. 



7. Recepcja 

Koordynatorka z JGU Mainz przesłała mi wszystkie ważne informacje na długo przed 

wyjazdem. Na miejscu obie panie pracujące w biurze były bardzo pomocne i sympatyczne. 

8. Koszty utrzymania 

Stypendium DAAD pokrywa koszty życia w Mainz. Bilet do Frankfurtu można kupić w 

promocji LOT czy Lufthansy już za 100-150 euro. Jednoosobowe mieszkanie to koszt ok 450 

euro/miesiąc. Polecam korzystanie z uczelnianej kantyny, gdzie można zjeść dobre i 

różnorodne posiłki już za kilka euro. Ceny w supermarketach są zbliżone do polskich. Warto 

kupić bilet miesięczny, w szczególności, jeśli mieszkanie nie jest przy uniwersytecie. 

9. Życie studenckie 

Ze względu na obecność uniwersytetu, w Mainz znajduje się wiele miejsc odpowiadających 

na potrzeby studentów (puby, kluby). Odbywałam stypendium tuż przed karnawałem więc 

miałam okazję zobaczyć parady i występy. Warto wybrać się do Muzeum Gutenberga, 

katedry, kościoła z witrażami Chagalla oraz miejscowego teatru, który ma bardzo ładne 

wnętrze i oferuje specjalne sztuki karnawałowe. Mainz jest dobrze skomunikowane z 

Wiesbaden, Frankfurtem i innymi niemieckimi miastami. 

10. Sugestie 

Dobrym pomysłem byłoby wskazanie miejscowego doktoranta, do którego można zwrócić się 

z praktycznymi pytaniami. Taka osoba mogłaby też pomóc poznać innych badaczy na 

uczelni, co bywa trudne z uwagi na krótki czas pobytu i okres świąteczny. 

11. Adaptacja kulturowa 

Kultura niemiecka jest zbliżona do polskiej. Warto wziąć udział w lokalnych świętach 

(karnawał). 

Ocena 

Ogólna: 4.5/5 

Merytoryczna: 5/5 



Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH 

Raport 
Pobyt badawczy Moguncja 

okres 02.11.2017-30.11.2017 

1. Nazwa uczelni zagranicznej oraz termin przebywania na wymianie 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 02-30.11.2017 r. 

2. Miejsce pobytu 
Rozpatrywałem dwie opcje dojazdu. 
1. Samolotem: autobusem Warszawa, Kinoteka → Lotnisko Modlin 34,00 PLN; lot 
Ryanair Modlin (WMI) → Baden-Baden (FKB) 34.00 PLN; autobusem Baden-Baden 
(FKB) → Baden-Baden Hbf 3,50 EUR, pociągiem Baden-Baden Hbf → Mainz Hbf 
19,90 EUR. 
Warto spróbować tym, którzy lubią podróżować, i chcą zaoszczędzić. Na lotnisku w 
Baden-Baden, żeby kupić bilet autobusowy, trzeba mieć gotówkę lub niemiecką kartę 
płatniczą EC. 
2. Samochodem: 1150km*0,06*1,2=82,2 EUR. Trzeba doliczyć koszt amortyzacji 
auta. Z jednej strony jest bardzo wygodnie zwłaszcza, że można się umówić z innym 
uczestnikiem programu o wspólnym przejeździe, wziąć ze sobą więcej rzeczy, 
przemieszczać się po Moguncji i Wiesbaden bez zakupu biletów. Wynajęte 
mieszkanie może się znajdować w przyzwoitej odległości od uniwersytetu, i trzeba 
będzie zorganizować dojazd, zaś karta parkingowa dla wjazdu i postoju na terenie 
uniwersytetu kosztuje około 10 EUR na miesiąc. Jeden dowolny dzień w tygodniu 
dozwolone wjeżdżać na teren za darmo. Z drugiej strony 1150 km – duży kawałek 
drogi, są sporo korków, droga może być śliska etc. 

3. Uniwersytet 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz - państwowa uczelnia w Niemczech. Na 
Uniwersytecie studiuje ponad 31 tysięcy studentów, z 120 różnych Państw, w 
powyżej 260 kierunków studiów. 

4. Kursy 
Program nie przewiduje uczestnictwa w kursach językowych lub innych, jednak we 
własnym zakresie nie jest to zabroniono. 

5. Warunki studiowania 
Moim zdaniem Uniwersytet w Moguncji zapewnia wszystkie niezbędne warunki dla 
chętnych rozpocząć, przedłużyć badania naukowe lub studia. 
Do dyspozycji uczestników programu są kabiny dla czytania (Lesekabine), które się 
zamykają na klucz, więc można zostawić książki i nie bardzo kosztowne rzeczy. Ma 
sens odebrać klucz w pierwsze dni pobytu, ponieważ bardzo to ułatwia pracę w 
bibliotece Wydziału Prawa i Nauk Ekonomicznych (Bereichsbibliothek Rechts - und 



Wirtschaftswissenschaften). 
Bardzo dobre wyposażenie bibliotek umożliwia szybkie zgromadzenie materiału 
badawczego, kserowanie i skanowanie literatury naukowej, istniejącej w lokalnym 
dostępie. 

6. Warunki mieszkaniowe 
Znaleźć i wynająć mieszkanie w Moguncji na tak krótki okres w dobrej cenie 
praktycznie niemożliwe. Większość właścicieli mieszkań nie chcą wynajmować 
mieszkania tylko na jeden miesiąc. Wynajęcie akademika też jest możliwe wyłącznie 
na okres nie krótszy niż jeden semestr. Airbnb i Booking mają wyższe ceny. W 
każdym razie nie można wpłacać kaucje nieznanym osobom za pośrednictwom Ebay, 
żeby nie zostać oszukanym. Tak jedna osoba oferująca mieszkanie w atrakcyjnej 
cenie, i wymagająca wpłaty kaucji w całości, po sprawdzeniu, okazała się osobą, 
niemającej nic wspólnego z tym mieszkaniem. Trzeba uważać, mieć wystarczająco 
czasy i rozpocząć poszukiwanie, co najmniej, za 3 miesięcy przed wyjazdem. Dzięki 
znajomym udało mi się wynająć pokój w mieszkaniu studenckim. Dokładnie takie, jak 
szukałem. 

7. Recepcja 
Koordynatorki z JGU Mainz wszystko przygotowały przed moim przyjazdem. 
Całkowicie wsparcie wraz z udzieleniem niezbędnej informacji dotyczącej 
uniwersytetu i pobytu. Moje oddzielne podziękowanie. 

8. Koszty utrzymania 
Koszt pobytu jest większy niż w Polsce. Stypendium nie wystarczyło na pokrycie 
wydatków. 250 EUR trzeba było dołożyć. Warto kupować bilety w promocji, 
zawczasu poszukiwać pokój, na zakupy jeździć do Lidl, Aldi. 

9. Życie studenckie 
Nie miałem czasu dla wydarzeń i imprez studenckich. Czasami jedliśmy kolację ze 
sąsiadami w domu, przy tym omawialiśmy różne aktualne pytania. Uniwersytet ma 
sporo ofert sportowych i kulturalnych. Warto poświęcić czas na zwiedzenie starego 
miasta, muzeów, rynku, innych osobliwości miasta. 

10. Sugestie 
Brak. 

11. Adaptacja kulturowa 
Nie potrzebowałem żadnej adaptacji kulturowej. Spotkałem sporo Polaków. 

12. Ocena 
Mogę pewnie ocenić program i wyjazd badawczy jak „Bardzo dobry”. Dostęp do 
olbrzymiej ilości źródeł niezbędnej informacji. Wspaniała możliwość do zbierania 
brakujących materiałów dla rozprawy doktorskiej. 



Mainz, lipiec 2019 

Kolegium Zarządzania i Finansów 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Raport z pobytu badawczego na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji, 

1-29.07.2019 

Miejsce pobytu 

Moguncja jest stolicą landu Rheinland-Pfalz (Nadrenia-Palatynat) i znajduje się ok. 40 km od 

Frankfurtu nad Menem. Liczba mieszkańców wynosi trochę ponad 200 000. Miasto znajduje 

się nad rzeką Ren – stanowiącą granicę z landem Hessen (Hesja) i jego stolicą Wiesbaden. 

Moguncja jest miejscem urodzenia Jana Gutenberga, dlatego jest on wszechobecny w mieście. 

Znajduje się tutaj nie tylko Plac Gutenberga z wielkim pomnikiem rewolucjonisty medialnego 

(jak się go tutaj określa), bardzo interesujące Muzeum Gutenberga na starym mieście, ale także 

Uniwersytet nazwany jego imieniem. 

Uniwersytet 

Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji (JGU) zalicza się, z ponad 30 000 studentami z 

różnych krajów, do największych i najbardziej różnorodnych uniwersytetów w Niemczech. 

Uniwersytet oferuje kursy w wielu dziedzinach (łącznie z medycyną, sztuką i studiami z 

wychowania fizycznego). 

Pobyt na JGU 

Swój pobyt na Uniwersytecie spędziłem głównie w Bibliotece Wydziału Prawa i Nauk 

Ekonomicznych (Fachbereich 03). Jako doktorant-gość dostałem kabinę, gdzie można 

spokojnie pracować i przechowywać swoje rzeczy. Jako, że ubiegałem się o miejsce przed 

przyjazdem, kabina była gotowa już od pierwszego dnia mojego pobytu. 

Podczas pobytu zebrałem materiały do mojej pracy doktorskiej. Znalazłem wiele artykułów i 

książek na interesujący mnie temat (zadłużenie i rozwój przedsiębiorstw). Biblioteka zapewnia 

również dostęp do wielu źródeł online, gdzie można znaleźć wiele interesujących tekstów. 



Udało mi się także napisać krótki artykuł na temat specyficznej dla Niemiec formy 

finansowania obcego – Schulscheindarlehen. Mam nadzieję opublikować go wkrótce w jakimś 

czasopiśmie. 

Kwerendy można prowadzić również w Bibliotece Centralnej JGU. Obie biblioteki są otwarte 

codziennie (włączając weekendy) do późnych godzin wieczornych. Każda biblioteka oferuje 

wiele miejsc siedzących (oprócz kabin), a także dostęp do komputerów i xero. 

Na Wydziale Prawa i Nauk Ekonomicznych znajduje się kawiarnia/barek, gdzie można zjeść 

czy napić się kawy za niewielkie pieniądze (przy użyciu Studicard). 

Przyjęcie na Uczelni 

Pobyt koordynowany był przez p. Galinę Wandel (SGH) oraz panie z  JGU. Obie strony 

zorganizowały wszystko doskonale i dzięki temu mój pobyt w Mainz, w szczególności na 

JGU, przebiegał bardzo przyjemnie. Przed wyjazdem miałem wszystkie niezbędne 

informacje (kabina była zarezerwowana, otrzymałem dane do logowania do internetu) a tuż 

po przyjeździe otrzymałem wiele przydatnych wskazówek oraz czek ze stypendium. Obie 

panie w Mainz były do mojej dyspozycji w trakcie całego pobytu. 

Przed przyjazdem skontaktowałem się z miejscowym doktorantem i udało nam się kilkukrotnie 

spotkać i porozmawiać o podobieństwach i różnicach studiowania w Polsce i Niemczech. 

Przyjazd 

Jako, że Mainz znajduje się niedaleko od lotniska we Frankfurcie, najlepiej jest tam polecieć 

samolotem. Jest wiele połączeń (w moim przypadku najlepsze i najtańsze rozwiązanie to lot z 

Krakowa). Z lotniska do Mainz kursuje pociąg lub S-Bahn do Dworca Głównego w Mainz 

(podróż trwa ok. 20 min). 

Zakwaterowanie i środki transportu 

Zakwaterowanie trzeba sobie zorganizować we własnym zakresie przed wyjazdem. Niestety 

nie ma możliwości otrzymania miejsca w akademiku na miesiąc. Najlepiej jest znaleźć pokój 

do podnajęcia, np. na stronie wg-gesucht.de Jest tam dużo stosunkowo korzystnych ofert, 

zarówno pokoi, jak i mieszkań. 



W Mainz funkcjonuje dobrze rozwinięta sieć transportu publicznego, a na Uniwersytet można 

dojechać z wielu różnych miejsc. Najbardziej opłaca się kupić bilet miesięczny w Verkehrs 

Center Mainz (na Placu Dworcowym, Bahnhofplatz) – jest też tańsza oferta, gdzie bilet jest 

ważny od poniedziałku do piątku dopiero od godz. 9:00 rano, w weekendy – przez cały dzień. 

Z biletem można podróżować w całym obszarze Rhein-Main. 

Jako swoje zakwaterowanie wybrałem pokój w mieszkaniu studenckim w dzielnicy Nowe 

Miasto (Neustadt), ok. 10 min od Dworca Głównego i ok. 15 min od Uniwersytetu.  

Koszty utrzymania 

Koszty w Niemczech są oczywiście wyższe niż w Polsce. Jednak jeśli uda się znaleźć 

atrakcyjną ofertę mieszkaniową i niedrogi bilet lotniczy, stypendium DAAD powinno 

wystarczyć. Bilet miesięczny na komunikację miejską jest drogi, ale wygodny (bilet ważny od 

godz. 9:00 rano kosztuje €66,60, zwykły bilet miesięczny – €83,20). Koszty żywności są trochę 

wyższe, ale w Mainz jest wiele supermarketów, gdzie można zrobić zakupy za rozsądne ceny. 

Życie studenckie i czas wolny  

Na JGU działa Studierendenwerk Mainz, które organizuje różne imprezy (również dla 

studentów zagranicznych). Niestety w okresie sesji egzaminacyjnej w lipcu nie było żadnych 

ofert.  

Samo miasto Moguncja oferuje wiele ciekawych możliwości, szczególnie latem. Np. 

organizowane są koncerty, Giełda Piwna (Mainzer Bierbörse) czy Pokaz Sztucznych Ogni 

(Mainzer Sommerlichter). We wtorki, piątki i soboty na placu przed katedrą odbywa się targ, 

gdzie można kupić świeże owoce i warzywa, zjeść śniadanie, a także spróbować lokalnego wina 

(Mainz jest uważane za niemiecką stolicę wina). Nad Renem (szczególnie na tzw. plaży, 

Mainzstrand) wieczorami i w weekendy spotyka się wiele ludzi. W mieście znajdują się też 

baseny (korzystałem z Mainzer Taubertsbergbad, znajdującego się niedaleko Dworca 

Głównego, gdzie funkcjonuje zarówno basen kryty, jak i na świeżym powietrzu). Również 

Uniwersytet posiada swój basen (wstęp tylko ze Studicard). W Moguncji swoje siedziby mają 

ZDF i kilka stacji radiowych, które można również zwiedzać. Oprócz tego można odwiedzić 

sąsiednie miasto Wiesbaden i wielokulturowy Frankfurt. W niedaleko położonym Rüsselsheim 

am Main znajduje się Opelwerk (główna siedziba firmy), gdzie również można odbyć 

wycieczkę. 

Dostosowanie kulturowe  

Nie było żadnych problemów z dostosowaniem kulturowym. Wszyscy (zarówno na Uczelni, 

jak i na mieszkańcy miasta) są bardzo mili i pomocni. Między Polską a Niemcami nie ma 



większych różnic, dlatego nie miałem żadnych negatywnych doświadczeń. Pod względem 

językowym – również bez problemów. Jeśli to konieczne, (prawie) wszyscy mówią po 

angielsku. 

 

Ogólna ocena: bardzo dobra (5/5) 

                                

                                

Przydatne linki 

Miasto Mainz: https://www.mainz.de/ 

Wydział Prawa i Nauk Ekonomicznych: http://www.rewi.uni-mainz.de/index.php 

Biblioteka Wydziału Prawa i Nauk Ekonomicznych: https://www.ub.uni-mainz.de/ 

Studierendenwerk Mainz: https://www.studierendenwerk-mainz.de/home/ 

WG-gesucht: https://www.wg-gesucht.de/ 

Transport publiczny w Mainz: https://www.mainzer-mobilitaet.de/ 

Transport publiczny w regionie Rhein-Main: https://www.rmv.de/c/de/start/ 

https://www.mainz.de/
http://www.rewi.uni-mainz.de/index.php
https://www.ub.uni-mainz.de/
https://www.studierendenwerk-mainz.de/home/
https://www.wg-gesucht.de/
https://www.mainzer-mobilitaet.de/
https://www.rmv.de/c/de/start/


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
Kolegium Zarządzania i Finansów 
 

Raport 
Pobyt badawczy Moguncja, Niemcy 

1. Nazwa uczelni zagranicznej oraz termin przebywania na wymianie 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 30 września – 28 października 2019 roku. 

2. Miejsce pobytu, dojazd. 
Zdecydowałem się jechać samochodem. Koszt dojazdu wyniósł około 90 EUR w 

jedną stroną, nie doliczając kosztów amortyzacji auta. Z jednej strony jest bardzo 
wygodnie, można się umówić z innym uczestnikiem programu o wspólnym 
przejeździe lub skorzystać z usługi BlaBlaCar i zaprosić innych pasażerów w celu 
oszczędzania wydatków. Podróż autem umożliwia wziąć ze sobą więcej niezbędnych 
rzeczy, przemieszczać się po Moguncji i Wiesbaden bez konieczności zakupu biletów 
komunikacji miejskiej. 

Wynajęte mieszkanie może się znajdować w przyzwoitej odległości od 
uniwersytetu, i trzeba będzie zorganizować dojazd. Karta parkingowa dla wjazdu i 
postoju na terenie uniwersytetu kosztuje około 10 EUR miesięcznie. Jeden dowolny 
dzień w tygodniu dozwolone wjeżdżać na teren za darmo. Z drugiej strony 1100 km – 
duży kawałek drogi i sporo czasu trzeba spędzić za kółkiem, oraz trzeba się liczyć z 
zakorkowaniem niemieckich autobanów. 

3. Uniwersytet 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz - państwowa uczelnia w Niemczech. Na 

Uniwersytecie studiuje ponad 31 tysięcy studentów, z 120 różnych Państw, w 
powyżej 270 kierunków studiów. JGU Mainz uzyskał światowe uznanie jako 
uniwersytet badawczy. 

4. Kursy 
Program nie przewiduje uczestnictwa w kursach językowych lub innych, jednak we 

własnym zakresie nie jest to zabroniono. 

5. Warunki studiowania 
Uniwersytet w Moguncji zapewnia wszystkie niezbędne warunki dla chętnych 

rozpocząć, przedłużyć lub skończyć badania naukowe bądź studia. 
Do dyspozycji uczestników programu są kabiny dla czytania (Lesekabine), które się 

zamykają na klucz, więc można zostawić książki i nie bardzo kosztowne rzeczy. 
Odbiór klucza w pierwsze dni pobytu ułatwi pracę w bibliotekach uniwersytetu, 
zwłaszcza w bibliotece Wydziału Prawa i Nauk Ekonomicznych (Bereichsbibliothek 
Rechts - und Wirtschaftswissenschaften). 

Wspaniałe wyposażenie bibliotek umożliwia szybkie zgromadzenie niezbędnego 
materiału badawczego, kserowanie i skanowanie literatury naukowej, w tym 



istniejącej tylko w lokalnym dostępie. 
Możliwość wziąć udział w wykładach otwartych, nawiązać kontakty z naukowcami 

uczelni i otrzymać konsultacje może owocować pogłębieniem wiedzy oraz 
wydobyciem nowych treści w przeprowadzanych badaniach. 

6. Warunki mieszkaniowe 
Znaleźć i wynająć mieszkanie w Moguncji na tak krótki okres w dobrej cenie 

bardzo trudne. Większość właścicieli mieszkań nie chcą wynajmować mieszkania 
tylko na jeden miesiąc, ponieważ jest to krótki okres. Wynajęcie akademika też jest 
możliwe wyłącznie na okres nie krótszy niż jeden semestr. Airbnb i Booking mają 
wyższe ceny. W każdym razie nie można wpłacać kaucje nieznanym osobom za 
pośrednictwom Ebay, żeby nie zostać oszukanym. Warto rozpocząć poszukiwanie 
wcześniej, co najmniej, za kilka miesięcy przed wyjazdem. Wynajmowałem jeden 
pokój w trzypokojowym mieszkaniu studenckim. 

7. Recepcja 
Koordynatorki z JGU Mainz wszystko przygotowały przed moim przyjazdem. 

Całkowicie wsparcie wraz z udzieleniem niezbędnej informacji dotyczącej 
uniwersytetu i pobytu. Moje oddzielne serdeczne podziękowanie Paniom. 

8. Koszty utrzymania 
Koszt pobytu jest większy niż w Polsce. Stypendium może nie wystarczyć na 

pokrycie całego pobytu. Ma sens korzystać z promocje, zawczasu rozpocząć 
poszukiwanie mieszkania, na zakupy jeździć do Lidl, Aldi lub Rewe. 

9. Życie studenckie 
Nie miałem czasu dla wydarzeń i imprez studenckich. Czasami jedliśmy kolację ze 

sąsiadami w domu, przy tym omawialiśmy różne aktualne pytania. Uniwersytet ma 
sporo ofert sportowych i kulturalnych. Warto poświęcić czas na zwiedzenie starego 
miasta, muzeów, rynku, innych osobliwości miasta. 

10. Sugestie 
Brak. 

11. Adaptacja kulturowa 
Nie potrzebowałem żadnej adaptacji kulturowej. 

12. Ocena 
Oceniam program i wyjazd badawczy jak „Bardzo dobry”. Dostęp do olbrzymiej 

ilości źródeł niezbędnych informacji. Wspaniała możliwość dla zbierania 
dodatkowych materiałów, umożliwiających podniesienie jakości rozprawy doktorskiej 
do wyższego poziomu naukowego. 
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