
Het eerste semester van 2011/2012 heb 

ik een halfjaar aan de AGH University of 

Science and Technology gestudeerd, een van 

de twee technische universiteiten in Krakow. 

Krakow heeft in totaal wel 9 universiteiten! 

Ik heb vakken gevolgd van het master-   

programma genaamd ‘Sustainable Fuels 

Economy’. De vakken hadden te maken met 

(duurzaam) energiebeleid en verschillende 

soorten (ook weer duurzame) energietech-

nologieën, precies wat ik interessant vind! Ik 

deed dit met 11 Poolse studenten en 6 

Erasmus-studenten uit Spanje, Portugal en 

Duitsland. Het is erg leuk en interessant 

om in een ander land, aan een andere 

universiteit en met andere nationaliteiten te 

studeren. Vooral op het gebied van energie-

beleid is het goed om dit te bekijken vanuit 

de bronnen en economische staat van Polen 

zelf. Ondanks het feit dat ik zelf nog een 

derdejaars bachelor student was, had ik 

geen moeite met de vakken van een master-

programma. Dan merk je toch wel weer dat 

de TU Delft een hoog niveau onderwijs 

heeft. Vooral op het gebied van presentaties 

geven, projecten maken en het snel inzicht 

hebben in verschillende gebieden heb je net 

een voorsprong op de rest. Het onderwijs 

en de beheersing van de Engelse taal van 

de Poolse docenten is me ontzettend mee-    

gevallen en ik heb erg veel geleerd. Doordat 

je relatief veel vrije tijd hebt, kun je je ook 

goed focussen op je studie en dat maakt het 

studeren makkelijker.

Mocht je twijfelen om een halfjaar in het 

buitenland te studeren dan kan ik dat 

iedereen aanbevelen! Het geeft je zoveel 

vrijheid, je leert zoveel mensen kennen en 

het wordt zeker de tijd van je leven. Vaak 

is de weg er naar toe, documenten, 

inschrijven enzovoorts de grootste drempel. 

Maar neem die stap want die is het waard!

Ik kan Krakow zeker aanraden! Het is een 

onontdekte stad, volgens velen een van de 

mooiste van Europa (ja, echt waar!), en het 

bruist door de vele studenten. Ik ben echt 

verrast door het onderwijs, de stad en de 

mensen en het was een de gaafste dingen 

die ik heb gedaan!

•	 	Je	krijgt	standaard	een	kamer	in	een	dormitory	aangewezen.	Je	zit	midden	op	de	cam-

pus, erg gezellig en het kost zo’n 80 euro per maand. Wel deel je je kamer met iemand 

anders en is het niet erg groot. Daarnaast organiseert de Erasmus community leuke 

events voor de buitenlandse studenten die een huisgenoot en een appartement zoeken. 

Dit heb ik gedaan. Een appartement kost zo’n 200 - 300 euro per maand.

•	 	Het	openbaar	vervoer	is	top	geregeld,	alles	is	te	bereiken	met	frequent	rijdende	trams.	

Het centrum is redelijk klein dus je kan veel lopend af. En een taxi kost je slechts zo’n 

 3 euro voor een ritje.

•	 	Krakow	is	met	de	goedkope	airlines	voor	weinig	geld	te	bereiken	en	met	de	bus	ben	je	

vanaf het vliegveld in een halfuurtje in het centrum.

•	 	Leuke	wijken	zijn	Stare	Miasto,	het	oude	centrum,	en	Kazimierz,	de	oude	Joodse	wijk.

•	 	Anderhalf	uur	van	Krakow	bevindt	zich	Auschwitz,	een	ontzettend	indrukwekkende	plek	

om te bezoeken. En een halfuurtje van Krakow bevindt zich een van de oudste zoutmij-

nen ter wereld met een kerk gemaakt van zout op honderden meters diep.

Van mijn buitenlandervaring heb ik 

misschien wel het meest genoten van mijn 

vrije tijd. In Krakow studeren bijna 150.000 

studenten en is dus een echte studenten-

stad! Dit zie je terug in het straatbeeld en 

ook in het nachtleven: Krakow heeft het 

meeste aantal clubs en cafés per vierkante 

meter in een stadscentrum ter wereld! Het 

bruist echt in de stad en iedere avond ben 

je welkom in de vetste clubs met gratis 

entree en kortingen voor buitenlandse 

studenten.

Het leuke van Erasmus in Krakow is dat de 

Erasmus community ontzettend actief is. 

In het begin wordt er een introductieweek 

georganiseerd en door het jaar heen ook 

ontzettend veel activiteiten: trips naar 

andere steden, tramparty’s, lasergamen 

enzovoorts! Zo leer je heel snel heel veel 

mensen kennen. 

Onder Nederlanders is studeren in Krakow 

nog niet zo bekend, maar er waren erg veel 

Spaanse, Portugese, Franse en Duitse 

studenten. Ik vond dit juist prettig, zo leer-

de ik andere culturen kennen en praatte ik 

constant Engels. Ik woonde in een apparte-

ment met twee Italianen en een Portugees, 

die daar mijn beste maatjes waren.
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