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Miejscem, które wybrałam na swoją wymianę był kampus SKEMY w Sophii Antipolis, położony na terenie 
największego technopolis w Europie, a równocześnie w jednym z najpiękniejszych rejonów Francji, czyli na 
Lazurowym Wybrzeżu. Moja decyzja uwarunkowana była przede wszystkim bogatą ofertą edukacyjną 
uczelni, która obejmowała program Master in Luxury and Fashion Management, na którym ogromnie mi 
zależało. 
 
Bliskość lotniska w Nicei sprawia, iż podróże do Polski nie są utrudnione. Obecnie, można wyszukać wiele 
bezpośrednich lotów z/do naszego kraju, a dodatkowo – w przystępnej dla studentów cenie. Warto wybrać 
zakwaterowanie w Antibes lub Juan les Pins – urokliwych kurortach nad morzem, których dogodna 
lokalizacja ułatwia codzienne dojazdy do szkoły. W sezonie miejscowości te zapełniają się wczasowiczami, a 
poza nim stają się wyraźnie spokojniejsze.   
 
Kampus SKEMY oddalony jest 25 minut jazdy autobusem od centrum Antibes. Charakteryzuje go bardzo 
dobra organizacja, bogate zaplecze naukowe, interaktywne sprzęty oraz narzędzia sprzyjające pracy z 
własnym laptopem. Nie wspomnę o tak podstawowych rzeczach, jak stołówka i strefa wypoczynkowa dla 
studentów.  
 
Miejsce to jest zupełnie inne niż Kraków i uczelnia tym bardziej różni się od UEK, ponieważ posiada 6 
mniejszych kampusów położonych w USA, Brazylii, Chinach oraz 3 we Francji. Studenci mają możliwość 
wyboru spośród wielu różnorodnych kierunków z obszaru biznesowego, w tym opartych na najnowszych 
trendach, celujących w najbardziej chłonne rynki pracy i gwarantujących możliwość rozwoju. Zajęcia 
prowadzone są w j. angielskim i oparte na amerykańskich standardach. Realizowany przeze mnie program 
skoncentrowany był na przemyśle dóbr luksusowych. Prowadzone zajęcia obejmowały specyfikę 
marketingu, zarządzania i komunikacji w tej branży, ale kładziono też nacisk na kreatywne myślenie, 
odpowiadanie na potrzeby rynkowe, a także techniki budowania długotrwałych relacji z konsumentami. 
 
Oczywiście, umiejscowienie SKEMY na Lazurowym Wybrzeżu skłania do częstych podróży i odwiedzenia 
wszelkich charakterystycznych miejsc dla świata kina, literatury czy historii. Życie studenckie skupia się 
głównie w większych ośrodkach miejskich. Wspomagane jest często poprzez członkostwo w rozmaitych 
organizacjach aktywnie działających na terenie kampusu, które proponują wiele różnorodnych 
akcji/wydarzeń, a co za tym idzie – możliwości zawarcia nowych znajomości. 
 
Droga studentko, studencie! 
Jeżeli nadal wahasz się nad tym czy zdecydować się na wyjazd – uwierz mi, popełnisz duży błąd, jeżeli z niego 
zrezygnujesz. Nawet w sytuacji, gdy wrócisz nie do końca zadowolony (co nie jest zbyt możliwe ), to 
pamiętaj, że jest to kolejne doświadczenie w Twoim życiu, nauka, której nie pożałujesz. W studiach w 
sektorze biznesowym nie chodzi o zdobywanie suchej wiedzy, ale rozwijanie własnych zdolności, trenowanie 
umiejętności miękkich. Wyjazd za granicę jest na pewno swego rodzaju wyzwaniem, lecz to właśnie w takich 
momentach człowiek może odkrywać samego siebie, decydować o tym jak chce żyć i niejednokrotnie 
weryfikować swoje plany. Szok kulturowy? Jasne, wszystko jest możliwe! I jak to ekonomiści lubią mówić: to 
zależy. Od świadomości, otwartości na drugiego człowieka, dystansu oraz odwagi. Wyjazd jest ogromną 
przygodą i tak właśnie polecam go traktować. Fakt, że sama zdecydowałam się na niego dwa razy, potwierdza 
moje pozytywne odczucia z nim związane. Wymianę uważam za przełom w swoim życiu – już nigdy nic nie 
będzie dla mnie takie jak wcześniej. Nie ważne co wiedziałam o swojej destynacji i co sobie wyobrażałam, 
ponieważ każdy z nas jest inny, inaczej odbiera otaczającą go rzeczywistość i sam dokonuje pewnych 
wyborów znacząco kształtujących jego codzienność. Studiowałam, bawiłam się, podróżowałam i 
kolekcjonowałam wspomnienia. Radzę spakować walizkę, pozytywną energię, uśmiech, a reszta po prostu 
się ułoży! Na wymianie nie jesteś sam – wokół Ciebie są tacy sami ludzie – lekko poddenerwowani, niepewni. 
Wkrótce to z nimi będziesz spędzać swój czas wolny, to oni mogą być Twoimi przyszłymi przyjaciółmi, a jak 
wiadomo, znajomości z wymiany pozostaną z Tobą na długi czas. Wszystkie argumenty za tym, czy warto 



zdecydować się akurat na SKEMĘ, przedstawiłam szczegółowo w swoim raporcie . Teraz decyzja należy do 
Ciebie – nie zmarnuj swojej szansy. 
 
Justyna, studentka programu magisterskiego International Business w UEK 
 
Szczegółowy opis i sprawozdanie z wymiany dostępne na życzenie zainteresowanych studentów w Biurze 
Programów Zagranicznych 
 
 
 

 

 


