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Lokalizacja uczelni  

Adres: Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, 20126 Milano, Italy 

Przedmioty  

• Oferta zajęć prowadzonych w języku angielskim nie jest duża. Zajęcia prowadzone są 

zarówno stacjonarnie jak i online. Występuje możliwość zdalnego uczestnictwa na zajęciach.  

• Obecność nie jest  wymagana. Uczeń sam decyduje o wykonaniu dodatkowych projektów, 

które wpływają na liczbę punktów podczas egzaminu. 

• Ze względu na status studentki na  kierunku zarządzanie, do moich obowiązków było 

dopasowanie takich przedmiotów nauczania, które najbardziej wiązałyby się z moim 

kierunkiem . 

Uczestniczyłam w zajęciach: Behavioral Econominc for Decision Making, Strategies for 

Creating Value, Organizational Development and Human Capital, a także Information 

Management and Knowledge Management. Dwa ostatnie przedmioty okazały się być 

prowadzone w języku włoskim.  

• Istnieje jednak możliwość zdwania egzaminu I zaliczenia projektów w języku włoskim. 

Projekty w głównej mierze polegają na prezentacjach oraz pracy grupowej. Zdarzyło się także, 

tworzenie krótkometrażowego filmiku dotyczącego wykonanego projektu. 

Dodatkowo wszystkie zajęcia były nagrywane I publikowane na stronie elearning przez co 

istniał łatwy I wygodny sposób odtworzenia materiału, który mógł okazać się niezrozumiały. 

Zajęcia wybierałam za pośrednictwem strony internetowej :  

https://en.unimib.it/education/mobility-opportunities/erasmus/course-catalogue 

 

Accomodation  

Według własnej opinii, uczelnia powinna zagwarantować Akademik dla uczniów programu Erasmus. 

Liczba oszustów oraz cena oferowanych miejsc do zakwaterowania jest tak ogromna, że prowadzi do 

wielu problemów, a w ostateczności do zrezygnowania z zagranicznych studiów w Mediolanie. 

Swoje zakwaterowanie znalazłam za pośrednictwem polecanych stron internetowych, które 

gwarantowały bezpieczeństwo poprzez umieszczanie ogłoszeń sprawdzonych właścicieli wraz z 

filmikami mieszkań. 

Strony internetowe, z których korzystałam to : 

https://housinganywhere.com/ 

https://www.uniplaces.com/pl 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsZjJ02EPUXCPeSFrHScUPg4xb7mHQ:1671033019720&q=uniwersytet+w+mediolanie-bicocca+adres&ludocid=14241211423637611561&sa=X&ved=2ahUKEwjAirGMu_n7AhVwiv0HHXh9DqUQ6BN6BAh4EAI
https://en.unimib.it/education/mobility-opportunities/erasmus/course-catalogue
https://housinganywhere.com/
https://www.uniplaces.com/pl


Nie polecam szukania zakwaterowania na stronach internetowych typu Facebook.  

W większej ilości przypadków, właściciele mieszkań okazują się oszustami, a publikowane zdjęcia to 

skam. Polecane za to jest poproszenie właściciela mieszkania o upublikowanie filmu wnętrza 

apartamentu. W ten sposób zyskujemy gwarancje jakości i standardu mieszkania.  

 

Organizacja   

Na początku pobytu uczniowie byli miło przyjęci w Uczelni zagranicznej i właściwie poinformowani o 

strukturze zajęć, platformie elearning, a także sposobie zaliczenia egzaminów. 

 

Koszty życia  

Koszty życia w Mediolanie są 3x większe niż w Łodzi. Polecane jest wyrobienie karty metro w punkcie 

ATM ( aktywnej min 4miesiące) na samym początku pobytu.  

Wszelkie zakupy zależą od lokalizacji mieszkania. Najtańsze ceny znaleźć można w supermarkecie Lidl. 

 

Życie studenckie  

• Mediolan oferuje szeroką gamę rozrywek i zabaw. ESN organizuje codziennie nowe atrakcje, 

do których należą: gry planszowe, spotkania na Aperitivo, wspólne zwiedzanie miasta, 

sportowe zabawy, wyjazdy krajoznawcze, wycieczki górskie, wycieczki narciarskie, a nawet 

podróże zagraniczne. 

• Dodatkowo ESN umożliwia wyrobienie karty członkowskiej, która gwarantuje liczne zniżki 

zarówno muzealne jak i te związane z liniami lotniczymi, busami i innymi środkami 

transportu. 

 

 

Opinia ogólna: 

• Jestem bardzo zadowolona z wykorzystanej szansy uczestnictwa w programie Erasmus w 

Mediolanie. Uczelnia Bicocca nie wydaje się trudna, a codzienne życie wraz ze wsparciem 

finansowym, przynosi wiele atrakcji. To cudowne miasto, które dzięki lokalizacji, jest w stanie 

w łatwy i szybki sposób umożliwić podróże do ciekawych miejsc we Włoszech, takich jak : 

Werona, Bergamo, jezioro Como, Szwajcaria, Wenecja, bądź Florencja. 


