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SPRAWOZDANIE Z WYMIANY BILATERALNEJ 

NA TECHNION INSTITUTE OF TECHNOLOGY W HAIFIE, IZRAELU 

 

    Jestem studentką Architektury i Urbanistyki i na wymianę semestralną do Izraela wyjechałam w 

terminie 25.10.2016- 10.02.2017r. czyli na semestr zimowy.  

    Technion Institute of Technology jest jedną z najlepszych uczelni technicznych na świecie. Na mojej 

wymianie poza mną (a byłam jedyną polką), byli sami Niemcy i Duńczycy, co także świadczy o 

świetnym poziomie tego uniwersytetu. 

    Uniwersytet położony jest w Haifie,  na północy Izreala, ok. 1,5 h od Tel Avivu i 30 min od 

Nazarethu.  

    Izrael jest ciekawym miejscem na odbycie wymiany zagranicznej ze względu na dużo ciekawych 

możliwości, jeżeli chodzi o podróże w czasie wolnym. Jerozolima to ok. 2h od Haify, Nazareth 30 min, 

Tel Aviv 1,5 h, Tiberias 2h. Więc weekendy spędzałam na mniejszych i większych podróżach. 

   Niestety, Izrael jest drogim państwem. Ceny żywności są bardzo wysokie co należy brać uwagę 

podczas finansowego planowania wymiany. 

     Uczelnia to bardzo duży kampus i mogłaby równie dobrze funkcjonować jako małe miasto. Można 

tam znaleźć wszystko. Żeby dostać się na teren kampusu należy pokazać kartę studencką, więc jest to 

zamknięty ośrodek naukowy. 

     Na uczelni znajdują restauracje, bar, sklepy, duży sklep papierniczy, drukarnie. Niedaleko uczelni 

jest Centrum (ok. 10 min) gdzie znajdziemy wszystkie potrzebne produkty. 

     Większość obywateli Izraela mówi bardzo dobrze po angielsku. Na uczelni język jest na bardzo 

wysokim poziome. Uczelnia oferuje kursy po angielsku, natomiast większość jest po hebrajsku. 

Obowiązuje tam zasada- jeżeli jeden uczeń nie mówi po hebrajsku- całe zajęcia muszą odbywać się 

po angielsku. Natomiast trzeba nauczycieli poinformować o wzięciu udziału w ich kursach wcześniej, 

żeby mogli przygotować wszystko po angielsku.  

     Budynki są bardzo nowoczesne, i wszystko jest zmodernizowane i na bardzo wysokim poziomie, 

szczególnie zajęcia związane z technologiami informatycznymi i inżynierią nowych maszyn, 

elektroniki jak i architektura.  

     Z wyjazdu jestem bardzo zadowolona. Zrobiłam ciekawy projekt, wszyscy byli bardzo pomocni i 

mili, a profesorowie bardzo wymagający, w pozytywnym tego słowa znaczeniu.  

     Jeżeli ktokolwiek ma jakieś pytanie, chętnie służę pomocą:  goreckagorecka@gmail.com 


