
1.  Nazwa uczelni, miasto, kraj 

Hong Kong Baptist University, Hong Kong, Chiny 

2. Daty pobytu na uczelni partnerskiej 

04 stycznia 2012 - 24 maja 2012 

3. Formalności, przygotowanie do wyjazdu (wiza, ubezpieczenie, szczepienia) 

Do Hong Kongu konieczna jest wiza, gdy zostaje się na dłużej niż 90 dni. Uczelnia zagraniczna  załatwia wizę studencką 
po odesłaniu odpowiednich dokumentów, które dostarcza. Następnie wysyła wydaną wizę do domu jeszcze przed 
wyjazdem. 
 
Przed wyjazdem także trzeba wypełnić dokumenty aplikacyjne dotyczące akademika, wstępnie wybrać przedmioty, 
przesłać kopię paszportu, 3 zdjęcia i wyciąg z konta bankowego potwierdzający możliwość utrzymania się  
w Hong Kongu  (minimum 5 000 USD).  
 
Wykupiliśmy ubezpieczenie Euro26 WORLD, które kosztowało 73zł. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć czy jest  ono 
dobre, ponieważ nie musieliśmy z niego korzystać. 
 
Zalecane ale nieobowiązkowe są szczepienia na: 
WZW A, WZW B, błonice, tężec, polio, wściekliznę, dur brzuszny. My nie szczepiliśmy się. Hong Kong jest generalnie 
bardzo czystym miastem. 
 

4. Przyjazd na uczelnię (dojazd z Polski, usytuowanie uczelni, przyjęcie na uczelni, program  
wprowadzający, kontakt z International Office) 
 
Lecieliśmy liniami lotniczymi Lufthansa z Warszawy przesiadając się w Monachium. Bilet w dwie strony kosztował 2700zł. 
Należy szukać połączeń z różnych miast europejskich, ponieważ nie ma bezpośredniego, lotu z Polski. Cała podróż 
samolotem trwała 14 godzin. 
 
Uczelnia znajduje się w dzielnicy Kowloon Tong. Wszystkie budynki uniwersytetu są w jednym miejscu. W pobliżu jest 
także stacja metra, park i dwa centra handlowe. 
 
Przez dwa dni lokalni studenci odbierali przyjezdnych z lotniska. W pierwszym tygodniu zorganizowany był program 
wprowadzający, który obejmował uroczyste powitanie, poznanie uczelni, objazdową wycieczkę po Hong Kongu, obiady  
w restauracji i na uczelni oraz śniadanie wraz z władzami uniwersytetu. Była to także okazja na zapoznanie się z innymi 
studentami z wymiany. 
 
Kontakt z International Office bezproblemowy. Osoby tam pracujące są bardzo uprzejme i pomocne. 
 

5. Przedmioty (nazwy przedmiotów, na które uczęszczałeś, język wykładowy, forma prowadzenia zajęć, forma 
zaliczenia, możliwość konsultacji, Twoja ocena poziomu zajęć) 
 
Na uczelni wybiera się minimum cztery przedmioty. Przez pierwsze dwa tygodnie można chodzić na zajęcia jakie się chce 
w celu poznania poziomu, zakresu materiału i sposobu zaliczenia. Po tym okresie należy w systemie zatwierdzić 
ostatecznie wybrane przedmioty. Wszyscy pracownicy uniwersytetu mówią po angielsku w sposób bardzo zrozumiały. 

 
Introductory Mandarinian for Non-Chinese Speakers 
Chiński dla początkujący. Zajęcia prowadzone w języku angielskim przez nauczycielkę z Chin kontynentalnych  
w niewielkiej grupie i miłej atmosferze. Głównie uczyliśmy się mówić, mniejsza uwaga była poświęcona na pisanie 
znaków. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny. Na zaliczenie przedmiotu składała się obecność, 
zadania domowe, trzy kartkówki w ciągu semestru, egzamin pisemny i ustny- dialog między dwoma osobami. Przedmiot 
nie był trudny. Oprócz samego języka dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek na temat kultury chińskiej. W ramach 
przećwiczenia nowopoznanego języka, podczas jednych z zajęć, zostaliśmy zaproszeni do restauracji. 
 
Financial Management 
Przedmiot prowadzony w języku angielskim przez bardzo sympatycznego wykładowcę, który dostarczał niezbędne 
materiały do nauki. Zajęcia odbywały się w małej grupie raz na tydzień po 3 godziny. Tematy poruszane to m.in. wycena 



akcji i obligacji, zarządzanie projektem. Zaliczenie składało się z obecności, kolokwium w połowie semestru, projektu 
grupowego i egzaminu końcowego. 

 
Marketing Management 
Intersujące zajęcia z marketingu po angielsku. Na każdą lekcję studenci w grupach przygotowywali prezentacje na 
wybrany temat co wpływało m.in. na ocenę końcową. Oprócz tego sprawdzana była obecność,  zaliczenie testu w połowie 
semestru, grupowa praca pisemna i egzamin końcowy. 
 
German IV 
Zajęcia prowadzone przez nauczycielkę z Niemiec w bardzo małej grupie. Niestety, dość niski poziom. Aby uzyskać 
pozytywną ocenę końcową wymagana była obecność, zaliczenie kolokwium w połowie semestru, napisanie dwóch 
wypracowań i zdanie egzaminu ustnego oraz pisemnego. 
 
The Economy of Hong Kong and Pearl River Delta 
Przedmiot ciekawy, choć dla studentów z zagranicy raczej trudny. Podstawą do wybrania tego przedmiotu jest 
makroekonomia. Dowiedziałem się wiele na temat Hong Kongu i kilku regionów Chin. Co tydzień należało wykonać pracę 
grupową na podany przez wykładowcę temat. Zaliczenie wygląda następująco: obecność, kolokwium w połowie semestru 
i egzamin końcowy. Forma obydwu jest taka sama- napisanie pięciu wypracować w ciągu dwóch godzin. 
 
Financial Planning and Investment Analisys 
Przedmiot bardzo łatwy, prowadzony przez tego samego wykładowcę co Financial Management. Jest raczej 
przeznaczony dla studentów kierunków nieekonomicznych. Podstawowa wiedza na temat przyszłej wartości pieniądza, 
funkcjonowania giełdy, kredytu hipotecznego, kart płatniczych i planowania swojej przyszłości finansowej. Zajęcia 
prowadzone były na dużej auli dla około dwustu osób. Zaliczenie w formie projektu grupowego oraz egzaminów w połowie 
i na koniec semestru. 

 
6. Warunki studiowania (biblioteka, dostęp do komputera, Internetu, ksero) 

 
Ogromna, nowoczesna i bardzo dobrze wyposażona biblioteka. Oprócz samych książek można było również wypożyczać 
czasopisma, filmy i płyty CD z muzyką. Znajdowały się tam także pokoje z rzutnikami i komputerami do tworzenia 
projektów grupowych. 
 
Na całej uczelni i w akademiku jest sieć bezprzewodowa. Oprócz tego w akademiku znajduje się pokój  
z komputerami stacjonarnymi, na który loguje się za pomocą osobistego numeru i hasła. Drukarka i ksero są także w tym 
pomieszczeniu.  Każdy student dostaje bezpłatnie 400 stron do wydrukowania w ciągu semestru.  Ksero jest odpłatne. 
 

7. Zakwaterowanie (jak znalazłeś zakwaterowanie, lokalizacja, wyposażenie mieszkania, kaucja) 
 
Mieszkaliśmy w akademiku, który znajduje się na terenie kampusu i składa się z dwóch wież dwudziestopiętrowych. 
Niezbędne dokumenty wysyła uczelnia. Można zaznaczyć z kim chciałoby się mieszkać.  Pokoje są dwuosobowe  
z łazienką dzieloną z sąsiednim pokojem. Wyposażone w łóżka, szafy, biurka, lodówkę i odpłatną klimatyzację. Każdy we 
własnym zakresie  musi zaopatrzyć się w pościel, najlepiej w sklepie IKEA. Na każdym piętrze znajduje się również 
wspólny pokój, w którym jest kuchnia i telewizor. Oprócz tego na pierwszym piętrze, który łączył dwie wieże, jest pralnia, 
pokoje do nauki i z telewizorami, siłownia oraz wspomniany wcześniej pokój komputerowy. Na dachu budynku znajdują 
się taras z grillem.  Przy akademiku jest stołówka. Czas na płatność za akademik, legitymację studencką i inne 
formalności wynosił miesiąc. 

 
8. Koszty utrzymania (zakwaterowanie, wyżywienie, dojazdy, materiały do nauki, dodatkowe opłaty) 

 
Lista wszystkich opłat wymaganych przez uczelnię płaconych po przyjeździe: 
 
Akademik:  6 532 HKD 
Legitymacja:     100 HKD 
Opłata administracyjna:   1 200 HKD 
Wiza:      400 HKD 
Kaucja (zwracana przy wyjeździe):   1 000 HKD 
 
Głównie jadaliśmy na stołówce. Koszt śniadania to od 10 HKD do 20 HKD a obiady od 15 HKD do 30 HKD. Niedaleko 
uczelni znajduje się wiele małych restauracji, m.in. w centrum handlowym Lok Fu, gdzie również można zjeść za podobną 



kwotę. Polecamy bar Slim Taste, który oferuje menu dla studentów.  Ceny w sklepach są zbliżone do polskich, aczkolwiek 
wszystko zależy od  kursu walut na daną chwilę. 
Jeżeli chodzi o dojazdy to warto jak najszybciej wyrobić kartę OCTOPUS, ponieważ daje ona ok. 50% zniżki na przejazd 
metrem. Jest to karta zbliżeniowa, którą można też płacić za zakupy czy w automatach z napojami i przekąskami. 
Doładowuje się ją na stacji metra lub w niektórych sklepach. Komunikacja miejska jest doskonale zorganizowana. W dość 
krótkim czasie można dotrzeć w każde miejsce. Metro ma przerwę w kursowaniu w nocy od 1:00  do 5:00. 
 
Nikt nie wymagał od nas kupowania książek. Wykładowcy najczęściej udostępniali własne prezentacje  
i materiały do nauki. Poza tym biblioteka jest tak dobrze wyposażona, że można znaleźć w niej praktycznie każdą książkę 
jaką się tylko zapragnie. 
 

9. Zajęcia pozalekcyjne, życie studenckie (sport, rozrywki) 

Jeżeli jesteście zainteresowani sportem to na pewno znajdziecie coś dla siebie. Uczelnia posiada centrum sportowe,  
w którym znajdziecie siłownię, korty tenisowe czy boiska do gier zespołowych. Oprócz tego mają ogromną ofertę różnych 
klubów sportowych czy kół zainteresowań. International Office organizował co jakiś czas różnego rodzaju spotkania dla 
zagranicznych studentów. W Hong Kongu jest masa klubów, restauracji i dyskotek. Najpopularniejszym takim miejsce jest 
ulica Lan Kwai Fong. Równie znanym lokalem przez zagranicznych studentów jest tzw. Mr Wong, który znajduje się  
w dzielnicy Mog Konk. Jest to bar gdzie za 50 HKD dostaje się nielimitowane jedzenie i napoje. Poza tym, w wolnym 
czasie najlepsze jest i tak zwiedzanie miasta. W ciągu semestru letniego były po dwa razy tygodniowe ferie. Pierwsze  
w styczniu z okazji Chińskiego Nowego Roku, a drugie podczas świąt Wielkanocnych. 
 

10. Inne uwagi dla przyszłych stypendystów związane z Twoją uczelnią przyjmującą  
i miejscem Twojego pobytu. Na co należy zwrócić szczególną uwagę, wyjeżdżając do tej uczelni? 
 
Pogoda 
Warto wziąć parę cieplejszych rzeczy ponieważ w styczniu i lutym temperatury spadały czasem nawet do 10 stopni.  
W akademiku ani w żadnym innym pomieszczeniu w Hong Kongu nie ma kaloryferów. Od kwietnia zaczęły się upały 30 
stopniowe. 
 
Wypłacanie pieniędzy z bankomatu 
W Polsce założyliśmy sobie konta dolarowe ponieważ kurs USD i HKD jest usztywniony dlatego myśleliśmy, że to 
rozwiązanie będzie najrozsądniejsze. Okazało się jednak, że najbardziej opłacalne było wybieranie pieniędzy 
bezpośrednio z konta złotówkowego.  Było to zwykłe konto ROR w Alior Banku. Gotówkę wypłacaliśmy z bankomatu 
chińskiego banku, który znajduje się na terenie uczelni, niedaleko akademika. 
 
Wiza do Chin 
W poprzednich raportach koledzy piszą, że wiza do Chin dla Polaków jest bezpłatna. Niestety już nie. Koszt wydania 
takiej wizy w Hong Kongu to 540 HKD i pozwala na dwukrotny wjazd. 
 
Hong Kong jest bardzo bezpiecznym i doskonale oznakowanym miastem, przez co ciężko jest się gdziekolwiek zgubić. 
Gniazdka kontaktowe są takie same jak w Wielkiej Brytanii. 

 
11. Jeśli zgadzasz się na udostępnienie swojego adresu e-mail studentom zainteresowanym wyjazdem, możesz 

podać go tutaj.  
 
monika.goreczna@o2.pl 
marcin_iwaniak@wp.pl 
 
Raport zostanie opublikowany na stronie internetowej Biura Programów i Współpracy Międzynarodowej. 
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