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Do Bari ,położonego na południu Włoch, bezpośrednio można się dostać  samochodem bądź 

samolotem z lotniska Krakowskiego lub Warszawskiego. We wrześniu zdecydowałam się na wylot z 

lotniska Kraków Airport im. Jana Pawła II. Lotnisko w Bari znajduje się 25 minut drogi od centrum, 

gdzie można się dostać dzięki autobusowi bądź linii metra. Z Bari na uczelnię, mieszczącą się w 

miejscowości Casamassima, kursuje autobus.  

LUM University to uczelnia prywatna. Podczas zajęć, na które uczęszczałam liczba studentów nie 

przekraczała około 30 osób. Studentów z wymiany były stosunkowo mało, ponieważ spotkałam się na 

zajęciach tylko z 4 innymi  uczniami  korzystających z programu Erasmus.  

Organizacja zajęć na uczelni była świetna. Plan zajęć był przejrzysty a w zajęciach można było 

uczestniczyć stacjonarnie jak i online. Niektóre przedmioty prowadzone były w całości w języku 

angielskim, lecz zdarzało się, że ćwiczenia przeprowadzane były po włosku. Zaliczenia przedmiotów w 

większości były w formie ustnej pod koniec semestru. Wykładowcy byli bardzo pomocni dla mnie jaki 

i innych studentów wymiany.  

Miejscowość, w której znajduje się uczelnia, Casamassima jest niewielka, więc znalezienie tam  

miejsca do zamieszkania było praktycznie niewykonalne, dlatego zdecydowałam się na życie w Bari, 

dość dużym mieście znajdującym się  niedaleko uczelni. Pomimo decyzji o dojeździe w dalszym ciągu 

miałam duży problem w znalezieniu pokoju bądź mieszkania do wynajęcia.  

Pomoc w odnalezieniu się na uczelni była przeciętna, na większość maili  uzyskiwałam w krótkim 

czasie potrzebną podpowiedź. Biuro zorganizowało kurs języka włoskiego, co było świetną inicjatywą, 

by lepiej zaaklimatyzować się na uczelni. Zajęcia odbywały się przez online a zaczęły już przed 

rozpoczęciem semestru  

Bari to bardzo rozwinięte miasto, prawie na każdej ulicy można znaleźć sklep spożywczy  bądź 

supermarket. Ja najczęściej korzystałam z marketu ”Dok”, jest on tani oraz dobrze wyposażony. Sama 

poruszałam się po mieście głównie pieszo. Komunikacja miejsca składa się z autobusów, w których 

łatwo się rozeznać dzięki aplikacji ”Movit”, bilety na autobus można kupić w sklepach zwanych 

tabacchi.  Oprócz tego Bari jest dobrze skomunikowane z otoczeniem. Z dworca głównego odjeżdżają 

liczne linie w różne strony kraju. Koszty życia w południowych Włoszech są podobne do wydatków 

ponoszonych w Polsce. Wynajęcie mieszkania w Bari stanowiło niemały problem. Pomimo, iż miasto 

jest rozwinięte brak w nim mieszkań dla studentów. Wynajmujący najczęściej  nie zgadzają się na 

wynajem krótszy niż rok bądź pół roku, dlatego warto szukać miejsca nawet do kilku miesięcy 

wprzód. Brak znajomości języka włoskiego, bardzo utrudnia komunikacje z miejscowymi. Sama 

szukałam pokoju do dwóch miesięcy przed datą wyjazdu, lecz dopiero po dwóch tygodniach po 

przylocie do Bari udało mi się znaleźć stałe miejsce zamieszkania.  

Uczelnia znajduje się przy autostradzie, niewiele osób mieszka w Casamassimie, więc większość 

studentów przyjeżdżała tylko na wykłady i od razu po nich wracała. Nie dostałam żadnej informacji, 

dotyczącej odbywania się jakichkolwiek zajęć sportowych. Natomiast w okresie zimowym został 

zorganizowany bal.  

 



Udział w programie Erasmus wiele mnie nauczył. Jednak odnośnie uczelni ogromnym minusem było 

położenie uczelni. Autobusy odjeżdżały średnio raz na 2 godziny. Budynek  Uniwersytetu jest 

niewielki i przez większość czasu nie było nawet ławek na korytarzach, gdzie można by przeczekać 

czas do odjazdu autobusu powrotnego.  Autobus jest jedyna formą dojazdu, gdyż uczelnia znajduje 

się bezpośrednio przy autostradzie i jako  jedyny wjeżdża na teren uniwersytetu. Gdyby nie 

możliwość brania udziału w zajęciach online codzienny dojazd na uczelnie byłby kosztowny i 

zajmował wiele godzin, dla przykładu aby wziąć udział w trzy godzinnych wykładach zajmowało mi to 

w ciągu dnia siedem godzin ze względu na częstotliwość kursowania autobusów oraz długość 

dojazdu. Możliwość udziału w wymianie  była dla mnie świetną przygodą. Poznałam kulturę i 

podstawy języka, a weekendami zwiedzałam Włochy, w których nigdy wcześniej nie byłam a dzięki 

programowi Erasmus miałam szanse je  poznać. 

 

 


