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STUDIA

Agata Blinkiewicz: Dlaczego podjęłaś studia akurat 
na tej uczelni?
Anna Kowalska: Zdecydowałam się na stu-
dia na TU Bergakademie we Freibergu ze 
względu na współpracę pomiędzy tą uczel-
nią i moją macierzystą Politechniką Śląską, 
dającą mi możliwość uzyskania podwójnego 
dyplomu po zakończeniu studiów. 

Co najbardziej podoba Ci się na niemieckiej uczelni?
Zdecydowanie nastawienie uczelni do stu-
dentów, tzn. wszelkiego rodzaju pomoc stu-
dentom mającym problem z danym przed-
miotem, darmowe kursy języków obcych oraz 
szeroka oferta zajęć sportowych za niewiel-
kie pieniądze.

PRACA

Skoro już o możliwościach mowa, czy studentom we 
Freibergu jest łatwo znaleźć pracę dorywczą pod-
czas studiów? 
Jak najbardziej, ze względu na dużą liczbę 
restauracji i kawiarni, które chętnie zatrud-
niają studentów. Najważniejszym kryterium 
jest znajomość języka niemieckiego, przynaj-
mniej w stopniu komunikatywnym. Dodatko-
wą opcją jest praca na uczelni, w zależności 
od zajęcia może to być 10, 20 albo nawet 40 
godzin w miesiącu. Taka praca w zupełności 
nie koliduje ze studiami i jest bardzo elastycz-
na pod względem godzinowym. Polecam 
z własnego doświadczenia!

Jak Twoim zdaniem jest z pracą zawodową po 
ukończeniu TU Bergakademie Freiberg? Czy ab-
solwenci łatwo znajdują zatrudnienie?
Patrząc po znajomych, którzy ukończyli tę 
uczelnię, myślę że nikt nie powinien mieć 
większego problemu ze znalezieniem pracy. 
Dużym plusem jest pomoc ze strony biura 
karier, które regularnie organizuje targi pracy 
oraz spotkania związane z doradztwem za-
wodowym.

DLACZEGO FREIBERG?

A gdybyś miała wymienić trzy najważniejsze dla 
Ciebie zalety uczelni i miasta, co by to było?
Przyjazna atmosfera. Nowoczesne podej-
ście. Możliwości.

Jak do studiowania na TU Bergakademie we Frei-
bergu przekonałabyś polskich studentów?
Każdemu, kto rozważa taką opcję, nie jest 
pewien i jest pełen obaw, mogę śmiało po-
wiedzieć, że warto! Freiberg jest studenckim 
miastem, w którym każdy znajdzie coś dla 
siebie.

And how about student life? Is there any interna-
tional office that organizes social events and helps 
students from abroad to integrate?
There is an international office which is also a 
service partner for the international students. 
But the most social events for the students 
from abroad are organized by the very dedi-
cated group of students called AKAS. During 
the semester they organize parties, excur-
sions and evening events during which stu-
dents can present their home country.

Last but not least: is studying at TU Freiberg tui-
tion-free?
Yes, it is! German students as well as the in-
ternational students don’t have to pay for their 
studies in Freiberg.

NOWOCZESNE STUDENCKIE MIASTO

O Akademii we Freibergu opowiada Anna Kowalska, od 2015 roku studiu-
jąca na TU Freiberg materiałoznawstwo w ramach programu kończącego 
się podwójnym dyplomem z Politechniką Śląską

MIASTO

A co sądzisz o samym Freibergu? Lubisz to miasto?
Freiberg jest fantastycznym studenckim ośrod-
kiem, oferującym bardzo dużo aktywności 
i wydarzeń skierowanych przede wszystkim do 
studentów. Jest to nieduże miasto, więc odpa-
da problem wysokich kosztów oraz poruszania 
się komunikacją miejską, co również wiąże się 
z kosztami oraz czasem. Wszędzie bez proble-
mu można dostać się pieszo lub rowerem.

Opowiesz, jak studenci spędzają we Freibergu swój 
czas wolny? Jakie są możliwości?
W zimie można iść do kina, do teatru, zapisać 
się na zajęcia sportowe organizowane przez 
uczelnię. W lecie tych opcji jest zdecydowanie 
więcej, można grillować na kampusie stu-
denckim, wybrać się na koncerty organizowa-
ne przez miasto albo uczelnię.




