Wyjazd na stypendium Fundacji VELUX – najlepsza decyzja w moim
życiu
(English version below)
Zawsze marzyłam o studiach za granicą. Wybrałam Danię, ponieważ dużo
słyszałam o duńskim systemie edukacji. Dlatego bardzo się ucieszyłam, kiedy
otrzymałam z IBA Kolding list akceptacyjny.
Miałam okazję doświadczyć innego stylu nauczania, niż w Polsce, nie wiem, który
jest lepszy, niemniej miałam możliwość porównania. W Danii edukacja jest
ukierunkowana na rozbudzenie u studentów kreatywności, innowacyjności,
analitycznego i krytycznego myślenia. IBA Kolding oferuje tak dużo rzeczy dla
studentów , że nigdy bym ich nie odkryła, gdybym została w domu. Wzięłam
min. udział w INT. Business Week, Go Buddy Entrepreunerial Week i wielu
innych wydarzeniach. Wszyscy moi koledzy z uczelni duńscy i zagraniczni byli
bardzo pomocni i mili. Nauka w międzynarodowym środowisku, wśród
zmotywowanych osób była po prostu przyjemnością.
Dużo podróżowałam w czasie weekendów, ponieważ w piątki nie mieliśmy już
zajęć. Zwiedziłam Kopenhagę, Aarhus, Odense i Veile.
Polecam wyjazd na stypendium Fundacji VELUX, które pokrywa wszystkie
wydatki zw. z pobytem i podróżą do Danii. Duńczycy są naprawdę bardzo mili i
uczynni. Każdy uczestnik programu może wykorzystać ten wyjazd na swój
sposób.
The best life decisions I have ever made
It was always a dream for me to study abroad. My number one choice of a place
to study was Denmark. I had heard so much about the Danish educational
system which is designed to promote creativity, innovation, analytical and critical
thinking. That’s why I was so happy when I had got the acceptance letter from
IBA.
I never thought living in a foreign country and having to adapt to a whole new
culture would impact me so much. I experienced different style of education
when I compare it to the educational system in Poland. I cannot say which one is
better but it is really good opportunity to see how it looks in different countries.
IBA offers so many activities and interests that I may never have discovered if I
would stayed at home. I have taken part in the International Business Week, Go
Buddy Enterpreneurial Week and so many others. I had the possibility to work
with young, motivated people. Everyone here is really helpful and friendly – my
roommate, my classmates, other Velux and Erasmus students.
Studying in Denmark makes it easy to travel to various places, and not having
classes on Fridays makes weekend trips feasible. So far I have taken weekend
trips to Copenhagen, Aarhus, Odense and Veile. All of these places have been
really worth to see but the Copenhagen was the most incredible place.
I can strongly recommend everyone to study abroad – especially in Denmark.
The world is filled with so many interesting people and places. The Danish people
are really friendly. As study abroad students we have the opportunity to take
advantage of everything that comes our way.
Agnieszka K.

