
1. Nazwa uczelni, miasto, kraj 

Ibmec, Rio de Janeiro, Brazylia 

 

2. Daty pobytu na uczelni partnerskiej 

28 lipiec 2014 – 8 styczeń 2015  

 

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

Wiza: w Brazylii wiza jest wymagana przy pobycie powyżej 3 miesięcy. Wizę studencką (wiza 

tymczasowa IV) jest dosyć łatwo uzyskać. Należy aplikować w dziale konsularnym Ambasady 

Brazylii w Warszawie. Listę większości wymaganych dokumentów, które należy złożyć można 

znaleźć na stronie internetowej. Ja polecam dodatkowo kontakt mailowy albo telefoniczny z 

działem konsularnym w celu upewnienia się czy aby na pewno wszystko macie gdyż może się 

zdarzyć, że informacje podane na stronie internetowej nie się zaktualizowane (tak było w moim 

przypadku). Po złożeniu wniosku czeka się ok 3 – 4 dni na przyznanie wizy. Koszt jej 

wyrobienia wynosi 40$. Jeżeli wyjeżdża się na jeden semestr wiza przyznawana jest zazwyczaj 

na 6 miesięcy i liczy się od dnia wjazdu do kraju także bez problemu można wcześniej 

aplikować.  

Dodatkowo po przylocie do Brazylii posiada się 30 dni od daty wjazdu do kraju na 

zarejestrowanie swojej wizy w biurze Policji Federalnej, która znajduje się na 

międzynarodowym lotnisku Galeo w Rio de Janeiro. W tym celu należy wypełnić kilka 

formularzy na stronie Policji Federalnej oraz dokonać opłaty ok. 200 BRL w banku (zalecany 

jest Banco do Brasil). Ja polecam zrobić kopię wszystkich składanych dokumentów oraz wizy w 

paszporcie gdyż tak naprawdę nigdy się nie wie o co zostaniemy poproszeni na miejscu oraz 

zabrania ze sobą dużo cierpliwości! Znam przypadki kiedy załatwienie wszystkiego trwało 

nawet 7 godzin! Mi na szczęście udało się w niecałe 4 godziny.  



Ubezpieczenie: Ja osobiście miałam wykupione ubezpieczenie ISIC, które w zupełności mi 

wystarczyło, na szczęście nie musiałam z niego korzystać.   

Szczepienia: są zalecane aczkolwiek niewymagane. Ja osobiście zaszczepiłam się na żółtą 

febrę gdyż wiedziałam, że wybiorę się do Amazonii i spędzę w lesie deszczowy kilka dni. Jeśli 

nie planuje się podróży w tamte rejony uważam, że szczepienia nie są konieczne. Brazylia jest 

nowoczesnym i cywilizowanym krajem także nie ma obaw.  

 

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

wprowadzający, kontakt z International Office) 

Lot do Brazylii do koszt ok. 3000 – 3500 PLN. Wiadomo czasami można trafić na fajne okazje 

dlatego warto śledzić ceny biletów sporo wcześniej przed wyjazdem. Ja leciałam Lufthansą z 

Krakowa przez Frankfurt. Uczelnia nie organizuje odbiorów z lotniska dlatego trzeba radzić 

sobie samemu, jednakże wydostanie się z lotniska jest dosyć proste. Można skorzystać ze 

specjalnych autobusów którymi dostaniecie się do głównych dzielnic Rio de Janeiro (koszt ok. 

13 BRL) albo wziąć taxi (koszt ok. 70 – 100 BRL). Ja osobiście wybrałam tą tańszą opcję i 

musze przyznać, że nie miałam większych problemów aby wysiąść w odpowiednim miejscu.  

Moim zdaniem uczelnia posiada bardzo dobrą lokalizację – można się na nią dostać metrem i 

już to jest ogromnym plusem. Dojazd z Copacabany łącznie z dojściem do i z metra zajmował 

mi ok. 20 – 25 min. Znajduje się ona w dzielnicy biznesowej – Centro. Dookoła można znaleźć 

liczne bary i restauracje ale niestety niekoniecznie tanie.  

Jeśli chodzi o uczelnię i powitanie to mogę tylko powiedzieć, że wszystko na wysokim poziomie. 

Bezproblemowy kontakt z International Office – odpisywali dosyć szybko na moje maile.  

Dodatkowo na Ibmec funkcjonuje organizacja studencka NAEI, której zadaniem jest pomóc 

studentom, którzy przyjeżdżają na wymianę załatwić wszystkie formalności na uczelni. Każda 

osoba ma przypisanego swojego buddy, który często kontaktuje się ze swoim „podopiecznym” 



jeszcze przed jego przylotem do Brazylii. Czasem pomagają znaleźć pokój do wynajęcia ale 

przede wszystkim udzielają odpowiedzi na tysiące pytań jakie się nasuwają osobie 

wyjeżdżającej oraz pomagają odnaleźć się w pierwszych dniach po przylocie do magicznego 

Rio de Janeiro. W ciągu semestru zorganizowali też ok. 3 eventów dla studentów Ibmec.  

 

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

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

Zajęcia z wszystkich przedmiotów prowadzonych w języku angielskim odbywały się stosunkowo 

późno porównując nasze przyzwyczajenia z Polski gdyż zaczynały się ok. godziny 18:30 i 

kończyły pomiędzy 20 – 21. Z reguły wykładowcy zawsze kończyli wcześniej niż planowo. 

Jeszcze przed wyjazdem do Brazylii taki rozkład planu wydawał mi się niezbyt ciekawy 

jednakże po przyjeździe szybko przekonałam się, że jest to znakomite rozwiązanie. Zaznaczę 

tu jeszcze, że przedmioty prowadzone w języku portugalskim zazwyczaj odbywały się w 

rozkładzie czasowym porównywalnym do polskiego.  

 

International Trade Law – przedmiot, który mógłby wydawać się na dosyć nudy okazał się 

niesamowicie ciekawym a wszystko to za sprawą wykładowcy (Claudio Lins de Vasconcelos), 

który z wielką pasją przekazywał swoją wiedzę. Na zaliczenie przedmiotu trzeba było 

przedstawić prezentację w grupie na wcześniej przydzielony temat, podczas której dodatkowo 

należało odpowiedzieć na pytania od wykładowcy dotyczące prezentowanego materiału. 

Generalnie nie było większych problemów z zaliczeniem przedmiotu.  

Na zajęciach była sprawdzana obecność – dopuszczalny % nieobecności to 30.  

Język wykładowy: angielski 

 



Applied Game Theory for International Relations – przedmiot prowadzony przez niesamowitego 

wykładowcę (Fernando Nascimento de Oliviera). Podczas zajęć zostały przeanalizowane 

najważniejsze modele teorii gier oraz podstawowe pojęcia związane z tą tematyką. Każde 

spotkanie składało się z części teoretycznej wykładanej przez nauczyciela oraz praktycznej 

gdzie w kilkuosobowych grupach rozwiązywaliśmy case study stosując przeanalizowaną grę. 

Rozwiązania oddawaliśmy na kartkach i tym samym w trakcje całego semestru zbieraliśmy 

punkty liczone do oceny końcowej (także warto chodzić na zajęcia). Dodatkowo aby uzyskać 

zaliczenie z przedmiotu należało oddać końcowy projekt przygotowany w małych grupach 

składający się z kilkunastu case study.  

Dużym plusem było to, że wykładowca po każdych odbytych zajęciach wysyłał do studentów 

maila zawierającego materiały z przerobionej tematyki.  

Język wykładowy: angielski 

 

Decisions in Organizations – przedmiot prowadzony przez starszego, bardzo sympatycznego 

wykładowcę (Luiz Flavio Autran Monteiro Gomes) jednakże w sposób mało ciekawy, 

niezachęcający do uczestnictwa na zajęciach (dodatkowo kończyły się one czasami po 40 

minutach). Podczas trwania całego semestru nie była sprawdzana obecność. Na zaliczenie 

midterm i final exam – bardzo łatwe do zdania i nie wymagające praktycznie żadnego 

przygotowania.  

 

Wspomnę tu jeszcze, że Ibmec oferuje lekcje języka portugalskiego dla studentów 

międzynarodowych. Jednakże zarówno ja jak i inne osoby bardzo się rozczarowaliśmy ich 

poziomem. Nauczyciel zupełnie nie był przygotowany do prowadzenia kursu i sprawiał wrażenie 

zupełnie niestworzonego to takiej roli. Dodatkowo nie było podziału na poziomy tak więc osoby 

uczące się od podstaw miały zajęcia razem z tymi, którzy znali język np. na poziomie B1. Takie 



rozwiązanie zdecydowanie się nie sprawdzało dlatego ok. ¾ osób zrezygnowało z kursu po 

dwóch tygodniach.  

 

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

Ibmec jest dosyć małą uczelnią aczkolwiek bardzo komfortową i dobrze wyposażoną. Na kilku 

piętrach znajdują się tzw. study rooms wyposażone w komputery z dostępem do Internetu. 

Dodatkowo jest dostępna jedna duża sala z komputerami, gdzie można również drukować i 

kserować (posiada się ok. 50 darmowych stron co w zupełności mi wystarczyło). Dodatkowo na 

terenie Ibmec znajduje się biblioteka.  

 

7. Zakwaterowanie (jak znalazłeś/aś zakwaterowanie, lokalizacja, wyposażenie mieszkania, 

kaucja) 

W Brazylii akademiki zazwyczaj nie istnieją i Ibmec takowymi nie dysponuje dlatego ja 

mieszkałam w prywatnym mieszkaniu na Copacabanie dzielonym z innymi studentami. 

Osobiście polecam właśnie tą dzielnicę ze względu na to, że zdecydowana większość 

studentów właśnie tam mieszka także przy nocnych powrotach jest raźniej. Dodatkowo jest 

bardzo łatwa komunikacja do wszystkich dzielnic w Rio de Janeiro i co najważniejsze 5 

minutowym spacerkiem można znaleźć się na plaży!   

Cena wynajmu na Copacabanie jest tak naprawdę taka sama jak w innych popularnych 

dzielnicach Rio de Janeiro. Ja za pokój dwuosobowy płaciłam 900 BRL (wliczając wszelkie 

koszty). Ceny za pokój jednoosobowy wahają się pomiędzy 1200 a 1800 BRL.   

Znalezienie zakwaterowania nie należy do łatwych rzeczy. Ja swój pokój znalazłam na jednej z 

grup na facebook. Nie korzystałam z żadnych innych stron internetowych czy też biur 

nieruchomości. W Rio de Janeiro jest jedna dosyć popularna agencja (Moove Brasil) 

pośrednicząca w wynajmu dla międzynarodowych studentów, która kontaktuje się ze 



studentami jeszcze przed ich przylotem do Brazylii jednak zlecam ostrożność ze względu na to, 

że kilka znajomych mi osób miało spore problemy z odzyskaniem od nich swojej kaucji.  

 

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

dodatkowe opłaty) 

Największą część moich wydatków stanowił transport, który jest stosunkowo drogi – obecnie za 

jednorazowy przejazd metrem kosztuje 3,5 BRL natomiast autobusem 3,4 BRL (cena po 

podwyżce w styczniu 2015). Nie obowiązują żadne zniżki studenckie czy też bilety miesięczne. 

Jedynie co to można wyrobić specjalną kartę, dzięki której przy przejeździe autobusem można 

się przesiąść na inną linię nie płacą po raz kolejny. Ja sporo korzystałam z rowerów miejskich 

Rio Bike gdzie płacąc 10 BRL miesięcznie mogłam z nich korzystać do woli.  

Jeśli chodzi o wyżywienie to na pewno sporym minusem jest to, że uczelnia nie posiada 

stołówki, także trzeba radzić sobie samemu. Jeśli ktoś nie lubi gotować to na Copacabanie 

znajdują się miejsca gdzie można zjeść lunch za ok. 10 – 15 BRL. Ceny w sklepach są raczej 

wyższe niż w Polsce jednak zależy to też od produktów oraz supermarketów, w których robimy 

zakupy – do tych tańszych można zaliczyć Mundial, Extra, natomiast do droższych (gdzie cena 

tego samego produktu czasami jest większa o 2 – 5 BRL) Zona Sul, Pao de Acucar.  

 

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

Zapewniam, że w Rio de Janeiro nie da się nudzić i tym samym mogę powiedzieć, że  doba ma 

zdecydowanie za mało godzin! Myślę, że o bogatym życiu towarzyskim i kulturowym nie muszę 

nikogo przekonywać.  

W Rio de Janeiro prężnie działa organizacja studencka REI, która organizuje liczne spotkania, 

imprezy, eventy i wycieczki  dla studentów międzynarodowych ze wszystkich uczelni w Rio. 

Jest to świetny sposób na zdobycie nowych znajomość wśród studentów wymianowych i 



lokalnych oraz cennych informacji na temat miasta. Jeśli chodzi o sport - pomimo że na samej 

uczelni nie ma siłowni czy boisk to po prostu nie da się go nie uprawiać mieszkając w Rio. 

Bardzo popularne jest bieganie – na Copacabanie czy Ipanemie można tak naprawdę spotkać 

kogoś o każdej porze dnia czy nocy (są nawet specjalne ścieżki wzdłuż plaży). Kolejną 

dyscypliną bez, której nie da się obejść do siatkówka. Praktycznie na każdej plaży a w 

szczególności na Copacabanie są wyznaczone boiska, które są pełne od każdego popołudnia 

aż do późnych godzin nocnych. Ja ze znajomymi miałam w zwyczaju spotykać się w każdą 

niedzielę na jednym z takich boisk. Miasto jest również bogate w ścieżki rowerowe a na każdym 

rogu ulicy znajdziecie siłownię.  

 

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? 

 

Należy liczyć się z tym, że lista przedmiotów wykładanych w danym semestrze jaką otrzymacie 

przed wyjazdem będzie nadal aktualna po przylocie do Brazylii. Może się okazać, że niektóre 

przedmioty są wykreślone i zastąpione jakimś innym (tak się też stało w moim przypadku).  

 

Brazylia jest przepięknym krajem dlatego warto wygospodarować sobie trochę wolnego czasu 

oraz oszczędności żeby ją trochę poznać. Uważam również, że należy podejść trochę z 

dystansem co do informacji podawanych w Internecie czy mediach na temat niebezpieczeństwa 

jakie panuje w Brazylii czy też samym Rio de Janeiro. Ja podczas całego mojego pobytu nie 

miałam żadnej niemiłej sytuacji. Przy zachowaniu podstawowych środków ostrożności (jakie tak 

naprawdę  należy zachować zarówno w Polsce jak i w innych krajach na świecie) nie powinno 

wam się nic przytrafić.  



Bądźcie otwarci, zawierajcie znajomości z lokalnymi ludźmi i nie bójcie się odkrywać nowych 

zakątków w Rio - zapewniam was, że impreza w rytmach samby w samym sercu faweli to 

niezapomniane przeżycie.  

Wyjazd do Brazylii to zdecydowanie najlepsze, co przydarzyło mi się na studiach a może nawet 

i w życiu. Wróciłam bardzo zadowolona z pobytu – zarówno z poziomu zajęć, jak i bogatej sfery 

towarzysko-kulturowej, którą oferuje Rio de Janeiro.  

 

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

wyjazdem, możesz podać go tutaj.  

Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania zachęcam do kontaktu.  

agnieszka_bac@wp.pl 

 
 
 
 
 
Raport zostanie opublikowany na stronie internetowej Biura Międzynarodowej Wymiany Studentów. 
 


