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• Miasto wymiany - Bari. Można dolecieć bezpośrednio z Warszawy lub Krakowa samolotem. 

• Uczelnia partnerska. Jest to uczelnia prywatna, położona 20 km od Bari. Uniwersytet jest 

mały, mieści się na dwóch piętrach. Studenci przebywający na Erasmusie, pochodzą głównie z 

Hiszpanii i Polski. W semestrze zimowym 2020/2021 studiowało 5 erasmusów. 

 

• Przedmioty  

 Na uczelni są dwa wydziały: zarządzanie i prawo. Ja wybrałem przedmioty z zarządzania. Oferta jest 

różnorodna, można studiować po angielsku i po włosku.  

Ofertę zajęć można znaleźć na stronie internetowej uniwersytetu. Tam znajdziemy wszystkie 

informacje na temat wymiany, potrzebnych dokumentów itp.  

Na zajęcia zapisujemy się wraz z podpisaniem dokumentu LAS.  

Zajęcia trwają w dwóch blokach: od 9:00 do 13:00 i od 14:00 do 18:00. Na pewno trzeba się do tego 

przyzwyczaić, jednak rzadko zdarza się, żeby zajęcia trwały 8h dziennie.  

Forma prowadzenia zajęć jest ciekawa, panuje miła atmosfera, studenci zadają pytania i aktywnie 

uczestniczą w wykładzie. W związku z pandemią, zaliczenia i egzaminy były prowadzone w formie 

online- w większości były to egzaminy ustne.  

Zajęcia oraz egzaminy odbywały się poprzez platformę Google Meet, która wydaje się bardziej 

przystępna, niż Microsoft Teams.  

Otrzymujemy również uczelnianie konto gmail, gdzie otrzymujemy wszystkie materiały z zajęć, maile 

uczelnianie itp.  

• Accomodation  

Uniwersytet LUM mieści się ok. 20 km od Bari, jednak nie posiada własnych akademików (po 

rozmowach z koordynatorem, usłyszałem, że planują budowę małego akademika).  

Sam uniwersytet nie pomaga w znalezieniu mieszkania, ani akademika, jednak w Bari są dwie 

organizacje studenckie (ESN i IC), które są bardzo pomocne i pomagają nowo przybyłym studentom. 



Całe życie studenckie toczy się w Bari, dlatego nie ma sensu mieszkać w Casamassima (lokalizacja 

uniwersytetu), ponieważ jest to bardzo małe miasteczko.  

• Komunikacja z uczelnią partnerską  

Komunikacja z uczelnią przebiega bardzo sprawnie. Jeżeli miałem jakieś wątpliwości, pisałem do 

koordynatora, który odpisuje w ciągu kilkudziesięciu minut. Na whatsapp, tworzona jest grupa ze 

wszystkimi studentami, którzy przebywają na Erasmusie. Wykładowcy również odpowiadają szybko na 

maile, są pomocni.  

• Koszty życia 

Koszty życia na południu Włoch, nie są bardzo wysokie. Za otrzymane stypendium, można się utrzymać.  

Najtańsze sklepy, gdzie można robić zakupy, to: „Euro Spin” oraz „Coop”. Jeżeli chcemy zaopatrzyć się 

w warzywa i owoce, to polecam udać się na targowiska, ponieważ tam są one zdecydowanie tańsze 

(ceny z targowisk i sklepów różnią się średnio o 70-80 centów, a czasami więcej).  

W Bari najlepiej jest spacerować, ponieważ komunikacja miejska nie jest dobrze zorganizowana, a przy 

okazji możemy podziwiać uroki miasta i delektować się  piękną, słoneczną pogodą. 

• Students’ life  

W Bari funkcjonują dwie organizacje studenckie: ESN i IC. Są one niezależne od siebie.  

W każdej organizacji wyrobienie karty kosztuje 10 euro. Z tymi kartami przysługują nam różne zniżki 

w restauracjach, na hulajnogi itp. Organizowane są również wycieczki, imprezy itp. Oferta jest 

zróżnicowana i każdy znajdzie coś dla siebie. 

• Opinia ogólna: 

Bardzo polecam przyjazd do Bari. Jest to świetne miejsce do studiowania. Można połączyć przyjemne 

z pożytecznym.  

Jeżeli chcemy podszkolić język włoski lub nauczyć się go (uczelnia LUM oferuje DARMOWY kurs 

języka włoskiego przez okres trwania wymiany), to jest to świetne miejsce.  

Ludzie są z natury przyjaźnie nastawieni, pomocni i otwarci. Można poznać tutaj mnóstwo osób, z 

którymi możemy spędzać czas wolny. Miasto jest bezpieczne, nie zaobserwowałem, ani nie słyszałem 

o żadnych incydentach.  

Jeżeli jest się miłośnikiem makaronów, pizzy, dobrego jedzenia, to jest to zdecydowanie idealne 

miejsce, aby pojechać na Erasmusa. 


