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1. Przedmioty 

• Podstawowa baza przedmiotów dla uczestników Erasmusa na po angielsku obejmuje 

około 4 przedmioty na każdy semestr.  

• Jednak od początku roku akademickiego 2019/2020 ruszył nowy program (na razie 

tylko dla pierwszego i drugiego roku studiów licencjackich), który pierwotnie 

kierowany jest do studentów z Włoch, którzy chcą studiować w języku angielskim, ale 

również dla studentów Erasmusa. W wyniku czego baza dodatkowo powiększa się o 

kolejne 9 przedmiotów w języku angielskim na każdy rok co wiąże się już z dosyć 

szerokim polem do wyboru. 

2. Zakwaterowanie 

• Znalezienie zakwaterowania w Pisie nie jest rzeczą łatwą ze względu na fakt, iż jest to 

małe miasto do którego chętnie przyjeżdża się ogromna ilość studentów z całych 

Włoch. Jednym z utrudnień w poszukiwaniu mieszkania i podpisaniu umowy może być 

brak dobrej znajomości języka włoskiego, ponieważ większość właścicieli mieszkań nie 

zna języka angielskiego na poziomie komunikatywnym co utrudnia bądź uniemożliwią 

jakąkolwiek korespondencje. Znalezienie odpowiedniego zakwaterowania nie jest 

jednak rzeczą niemożliwą do wykonania lecz wymagającą nakładu czasu i cierpliwości. 

3. Koszty życia  

• Koszty życia w Pizie tak jak w całych Włoszech nie należą do najniższych. Ceny wynajmu 

jednoosobowego pokoju wahają się od około 280 do 400 euro miesięcznie (zależy to 

również od faktu czy opłaty między innymi za gaz i wodę jest wliczony do naszego 

miesięcznego czynszu czy jest dodatkowo opłacany po kilku miesiącach). Największą 

różnicę w cenach możemy zauważyć jednak w sklepach spożywczych gdzie 1 zł można 

porównać prawie do 1 euro. 

4. University of Pisa jest jednym z najlepszych uniwersytetów w całych Włoszech w wyniku czego 

zaliczenie wybranych przez nas przedmiotów nie polega jedynie na uczęszczaniu na zajęcia lecz 

sporym nakładzie pracy (mowa tutaj zwłaszcza o przedmiotach, które pojawiły się w ramach 

nowego programu), dzięki czemu będziemy mieli ogromną szansę znacznie polepszyć swój 

angielski i wzbogacić słownictwo specjalistyczne. 

5. Porady 



• W celu znalezienia zakwaterowania w dosyć przystępnych cenach oraz dobrej 

lokalizacji należy przyjechać do Pisy przynajmniej tydzień przed ”Welcome week” 

(ponieważ z czasem staje się problematyczne), a poszukiwania rozpocząć od prób 

nawiązania kontaktu z osobami, które wstawiają oferty wynajmu pokoju na 

specjalnych grupach na facebooku specjalnie przeznaczonych do tego (według mnie 

nie należy wysyłać zaliczki i podpisywać umowy przed przyjazdem i obejrzeniem 

mieszkania ponieważ kilku z moich znajomych w taki sposób zostało oszukanych). 

Można również szukać poprzez takie strony min. jak housinganywhere.com czy 

kontaktować się z ESN Pisa bezpośrednio na miejscu bądź za pomocą wszelkich portali 

społecznościowych i prosić o rady i pomoc, których na pewno chętnie nam udzielą.  

• Pisa jest miastem położnym przy samym lotnisku, blisko morza, a także posiada kilka 

stacji kolejowych w wyniku czego podróżowanie i zwiedzanie przepięknej Toskanii i nie 

tylko jest znacznie ułatwione. Ze względu na to, iż jest to małe miasto korzystanie z 

komunikacji miejskiej raczej nigdy nie jest koniecznie – wszędzie łatwo dotrzeć na 

pieszo. 


