
1. Nazwa uczelni, miasto, kraj 

Hong Kong Baptist University, Hong Kong 

2. Daty pobytu na uczelni partnerskiej 

7 stycznia 2013 – 24 maja 2013 

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

Przed wyjazdem należy wypełnić szereg dokumentów w tym wniosek wizowy, podanie o akademik itp., 

dokumenty zbiera Biuro Współpracy i wysyła do Hongkongu. Około miesiąca przed wyjazdem HKBU  

przysyła na adres domowy studenta wizę oraz inne dokumenty i informacje związane z uczelnią 

w Hongkongu. Wszystko przebiega bardzo sprawnie i bezproblemowo. W przysłanym przewodniku po 

HKBU znajdują się wszystkie potrzebne informacje dotyczące samej uczelni, a także miasta, dojazdu 

z lotniska itp. Żadne szczepienia nie są wymagane. 

4. Przyjazd na uczelnię (dojazd z Polski, usytuowanie uczelni, przyjęcie na uczelni, program 

wprowadzający, kontakt z International Office) 

Do Hongkongu leciałam z Warszawy liniami QatarAirways przez Doha. Z lotniska odebrała nas grupa 

studentów wolontariuszy z HKBU. Pojechaliśmy z nimi prosto do akademika, gdzie pomogli nam się 

zameldować, poszli z nami kupić potrzebne rzeczy, pokazali gdzie co się znajduje na kampusie. 

Następnego dnia zaczął się 3 dniowy program orientacyjny, 2 dni na kampusie w formie wykładów 

o funkcjonowaniu uczelni, biblioteki, „wirtualnego dziekanatu” i innych ważnych sprawach, w trzeci dzień 

zabrano nas na wycieczkę po Hongkongu. Z International Office kontakt był bardzo dobry, biuro 

znajduje się w centrum kampusu i jest otwarte 6 dni w tygodniu. Sama uczelnia znajduje się 

w spokojnej, zielonej dzielnicy, przy stacji metra Kowloon Tong. Niedaleko są trzy centra handlowe 

i kilka supermarketów. 



 

5. Przedmioty (nazwy przedmiotów, na które uczęszczałeś, język wykładowy, forma prowadzenia 

zajęć, forma zaliczenia, możliwość konsultacji, Twoja ocena poziomu zajęć) 

Economies of Hong Kong and Pan-PRD: język wykładowy angielski, forma - wykład z wykorzystaniem 

prezentacji PowerPoint, wszystkie materiały były dostępne w Internecie dzień wcześniej, ocena składała 

się z 4 części: 10% obecność na zajęciach (lista), 20% cotygodniowe raporty, 20% mid-term, 50% 

egzamin końcowy, oba egzaminy opisowe 2h, 6 pytań, przykładowe pytania były podane wcześniej 

przez wykładowcę i w 2/3 pokrywały się z tymi na egzaminie, konsultacje możliwe zarówno w czasie 

zajęć jak i poza zajęciami, moja ocena: 4,5. 

Games and Economics Decisions: język wykładowy angielski, forma wykład z wykorzystaniem 

prezentacji PowerPoint oraz ćwiczenia w formie „gier”, materiały również były dostępne w Internecie, 

zaliczenie 10% obecność, 20% rozwiązywanie zadań w grupach, 30% raport w grupach, 40% egzamin 

końcowy 2h rozwiązywanie ok. 10 zadań, stosunkowo trudny, konsultacje w czasie zajęć i poza nimi, 

moja ocena: 4. 

Business to Business Marketing: język wykładowy angielski, forma wykład z wykorzystaniem prezentacji 

PowerPoint oraz materiałów wideo, wszystkie materiały dostępne w Internecie, zaliczenie to: 20% za 

obecność (bez listy, sprawdzane „wzrokowo” przez prowadzącego), 20% prezentacja w grupach, 20% 

mid-term – test pytania zamknięte, jednokrotny wybór, 40% egzamin, 2h opisowy. Moja ocena: 4,5. 

Entrepreneurship and New Venture: język wykładowy angielski, forma wykład z wykorzystaniem 

prezentacji PowerPoint oraz gościnne wykłady biznesmenów z Hongkongu, a także wycieczki do firm 

na terenie Hongkongu, materiały dostępne w Internecie, zaliczenie 10% obecność (lista), 30% egzamin 

- 2h case study, pozostałe 60% to 3 prezentacje do przygotowania w grupach. Moja ocena: 4,5. 

Introductory to Mandarin: język wykładowy angielski/chiński, nauka z książką (zapewnioną przez 

uczelnię), zaliczenie: 40% cotygodniowe zadania domowe, 25% egzamin ustny, 35% egzamin pisemny 



2h, przypominający państwowy egzamin znajomości języka, był listening, test jednokrotnego wyboru, 

reading, writing. Moja ocena: 4,5. 

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

Warunki do studiowania są niesamowite, poza biblioteką dla studentów dostępny jest tzw. Learning 

Commons, urządzony w stylu „kawiarnianym”, czyli z kanapami, niskimi stolikami, ale są też biurka 

i komputery, ksero, taras, automaty z przekąskami i napojami. W bibliotece na każdym piętrze jest kilka-

kilkanaście komputerów, drukarki, dużo stołów. Również w akademiku są dwa pokoje do nauki, 

z komputerami i drukarkami. Co ciekawe jakieś 2 tygodnie przed sesją egzaminacyjną wszystkie 

pomieszczenia do nauki są otwarte dłużej niż normalnie, a nawet 24/7. Każdy student ma zapewnioną 

możliwość wydrukowania 3000 stron na semestr, wiec nigdy nie płaciłam za drukowanie. Dostęp do 

Internetu uzyskuje się za pomocą numeru legitymacji (znamy go już przed przyjazdem) i hasła, które 

sobie ustalimy. Z podłączeniem do Internetu na moim laptopie miałam trochę problemów (trzeba było 

pobrać jakieś pliki), ale sprawę można szybko wyjaśnić w centrum informatycznym. Co ważne 

w Hongkongu bardzo poważnie podchodzą do problemu „piractwa”, za nielegalne pobranie 

czegokolwiek na uczelni blokują dostęp do Internetu na miesiąc. 

7. Zakwaterowanie (jak znalazłeś zakwaterowanie, lokalizacja, wyposażenie mieszkania, kaucja) 

Na początku mieszkałam w akademiku, który dostaje się bez problemu po wypełnieniu wniosku. Jest to 

bardzo wygodna opcja, którą absolutnie polecam, szczególnie ponieważ mam porównanie jak 

wyglądają mieszkania w Hongkongu. Z akademika wyprowadziłam po 2 miesiącach ponieważ do 

Hongkongu przyjechał mój narzeczony. Mieszkanie znalazłam bardzo szybko dzięki stronie internetowej 

easyroommates. Niestety standard był bez porównania gorszy niż w akademiku, a cena 6 razy wyższa, 

a wybrałam najlepsze z wszystkich mieszkań, które widziałam. Niestety jeśli ktoś wyprowadza się 

z akademika w czasie semestru przepada mu kaucja, a nadpłacony czynsz oddają tylko 

w szczególnych przypadkach po napisaniu odpowiedniej prośby, mi oddali. 



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

opłaty) 

Koszt zakwaterowania w akademiku jest taki jak na stronie uczelni, około 8000 hkd za cały semestr. 

Kaucja wynosi 1000 hkd. Mieszkanie poza kampusem to ok. 6000 hkd na miesiąc za pokój. Na uczelni 

jest kilka stołówek, w których obiad kosztuje pomiędzy 20-30 hkd. Jedzenie na mieście też nie jest 

drogie, za obiad w granicach 30-60 hkd. Bardzo tani jest McDonald’s. Oczywiście można samemu 

gotować, w akademikach jest w pełni wyposażona kuchnia, ale nie jest to specjalnie popularne. 

Produkty spożywcze w supermarketach są nieznacznie droższe niż w Polsce, poza nabiałem, znacznie 

droższym, dla przykładu litr mleka kosztuje ok. 8zł, podobnie 6 plasterków żółtego sera. Z popularnych 

produktów drogie są też płatki do mleka i owoce takie jak jabłka czy pomarańcze. Można się jednak 

nauczyć kupować w promocjach i na przecenach (wieczorem ok. 2h przed zamknięciem sklepu). 

W Hongkongu nie ma żadnej ze znanych nam sieci supermarketów, zakupy robiłam w Park’n’Shopie 

lub Wellcome. Dobra wiadomość dla fanów sushi w wielu miejscach jest bardzo tanie i oczywiście 

bardzo dobre.  

W Hongkongu przemieszcza się gównie metrem, kartę miejską - Octopus należy wyrobić sobie zaraz po 

przyjeździe, studenci mają 50% zniżki na metro. Na spersonalizowaną kartę czeka się miesiąc, ale od 

ręki można dostać temporary. Na karcie jest 50 hkd kaucji. Jeśli zapomni się doładować kartę można 

wykonać jeden przejazd „na minusie”. Z autobusu korzystałam głównie żeby dojechać na lotnisko – 

znacznie tańsza opcja niż metro. Bilet jednorazowy na metro ze zniżką i kartą Octopus, kosztuje 

w granicach 1zł-3zł w zależności gdzie się jedzie.  

Materiały do nauki są dostępne w Internecie, można sobie wydrukować wedle uznania, ja za nic 

związanego z nauką nie płaciłam. 

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

HKBU ma doskonałe zaplecze do uprawiania sportu, prawdopodobnie każdego z możliwych. 

International Office organizuje co jakiś czas wycieczki z przewodnikiem po różnych dzielnicach 



Hongkongu, lub wyjścia do teatru czy na koncert, a jeśli ich nie organizuje to informuje o tym co 

interesującego dzieje się w mieście. Wyjścia na imprezy, do barów, klubów, na karaoke itp. studenci 

organizują sobie sami, głównie za pośrednictwem grupy na facebooku.  

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? 

W czasie pobytu na HKBU nie miałam żadnych problemów, więc nie mam innych uwag. 

11. Jeśli zgadzasz się na udostępnienie swego adresu e-mail studentom zainteresowanym 

wyjazdem, możesz podać go tutaj.   

m.urzedniczok@gmail.com 


