
Nazwa uczelni zagranicznej  UNIWERSYTET W PIZIE  Kraj WŁOCHY 

Semestr zimowy/ letni 2022/23  

Kierunek studiów ……ANALITYKA BIZNESU...   Rok III Studia   licencjackie/ magisterskie  

Miasto wymiany (dojazd z Polski)   PIZA, WŁOCHY 

 

Uczelnia (państwowa, prywatna, liczba studentów, liczba studentów z wymiany, warunki 

studiowania) 

Uczelnia ma charakter państwowy. Szkoła jest szanowana, posiada opinię jednej z lepszych na terenie 

Włoch. Na uniwersytet uczęszcza około 50 tysięcy studentów. Uczelnia oferuje dziesiątki różnych 

kierunków na kilkunastu wydziałach.  

Miałam okazję spędzić semestr zimowy na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Wydział przyjmuje 

kilkudziesięciu studentów Erasmus oraz równie liczną grupę studentów zagranicznych, podejmujących 

studia w pełnym wymiarze.  

 

Przedmioty (oferta zajęć, sposoby zapisywania się na zajęcia, forma prowadzenia zajęć, sposoby 

zaliczenia, itd.) 

 Wydział ekonomiczny posiada w swojej ofercie kierunki prowadzone całkowicie w języku angielskim, 

zarówno na poziomie licencjackim jak i magisterskim. Większość z tych przedmiotów otwarta jest dla 

studentów wymiany, więc z reguły uczniowie nie mają problemów z doborem zajęć. Udział w zajęciach 

ma charakter dobrowolny. Listy obecności są rzadkością, a więc od studenta zależeć będzie czy chce w 

nich uczestniczyć.  

Studenci zakładają konta akademickie na stosownych stronach uczelnianych, dzięki czemu otrzymują 

dostęp do zapisów na kursy oraz egzaminy. Pilnowanie terminów zapisów leży w obowiązku studenta. 

Większość egzaminów prowadzona jest w formie ustnej. Każda z osób ma do wyboru 3 terminy 

egzaminu (w sesji zimowej przypadały one na grudzień, styczeń i luty). Nie ma obowiązku 

podchodzenia do egzaminu w pierwszym możliwym terminie. Dodatkowo, w przypadku niezaliczenia 

egzaminu lub oceny niezadowalającej, student ma prawo odrzucić otrzymany wynik i podejść do 

egzaminu ponownie, w kolejnym możliwym terminie, bez ponoszenia konsekwencji.  

Materiały takie jak prezentacje/książki udostępniane są przez prowadzących zajęcia.  

Linki do strony uniwersyteckiej, gdzie można znaleźć opisane kierunki i listę przedmiotów w języku 

angielskim, z wydziału ekonomicznego. Zdecydowana większość z tych przedmiotów jest otwarta 

również dla Erasmusów 

Licencjat: 

https://mbe.ec.unipi.it/ 

https://mbe.ec.unipi.it/study-programme-a-y-2022-23/ 

  

Magisterka: 

https://mbe.ec.unipi.it/
https://mbe.ec.unipi.it/study-programme-a-y-2022-23/


http://mse.ec.unipi.it/ 

 

Accomodation (czy uczelnia posiada akademik, jeśli nie, to czy pomaga w znalezieniu 

zakwaterowania, warunki otrzymania miejsca w akademiku, opinia o akademiku, itd.) 

Uczelnia nie posiada akademików (lub są one niedostępne dla studentów wymiany). Zakwaterowanie 

to problem, z którym zmierzyło się dziesiątki studentów w Pizie po przyjeździe. Mieszkań jest niewiele, 

a chętnych setki. Zakwaterowania należy szukać minimum kilka miesięcy przed wyjazdem.  

Obecny koszt zakwaterowania (pokój jednoosobowy) w mieszkaniu 4-5 pokojowym to około 350€ + 

miesięczne opłaty za media.  

 

Organizacja (kontakt z biurem, czy ktoś udzielił wsparcia na początku pobytu, czy organizują 

Orientation Week).  

Każdy wydział ma przydzielonego Koordynatora, odpowiedzialnego za pomoc studentom. Jest to 

jednak z reguły jedna osoba, która ze względu na natłok obowiązków nie zawsze jest dostępna do 

pomocy. Polecam dopilnować wszelkich formalności z należytym wyprzedzeniem. Działanie na 

ostatnią chwilę to na pewno nie jest dobra strategia na włoskie warunki.  

Uczelnia organizuje welcome week, jednak ma on charakter bardziej formalny (pomoc w 

dokumentach, rejestracja na zajęcia, ewentualne pytania).  

W celu adaptacji do nowego środowiska, polecam skontaktować się z ESN Pisa – organizacją studencką 

(prowadzoną przez uczniów), która prężnie działa przez cały rok akademicki i integruje przyjezdnych.  

 

Koszty życia (praktyczne porady typu” gdzie robić zakupy, jakie środki komunikacji wybierać, 

codzienne wydatki w porównaniu z Łodzią, koszty mieszkania itd.) 

Obecny koszt zakwaterowania (pokój jednoosobowy) w mieszkaniu 4-5 pokojowym to około 350€ + 

miesięczne opłaty za media.  

Ceny w sklepach minimum dwukrotnie większe niż w Polsce. Piza nie należy jednak do najdroższych 

miast we Włoszech. Za podobne warunki mieszkaniowe w Mediolanie należy liczyć koszt 600-700€ za 

pokój. Należy być jednak przygotowanym, że ceny są niewątpliwie wyższe niż w Polsce.  

Piza należy do małych miast. W większości można się tu poruszać pieszo. Do dyspozycji są również 

rowery miejskie (13€ miesięcznie/subskrypcja), hulajnogi lub autobusy (1,5€ za bilet, niezależnie od 

odległości). Wiele osób decyduje się również na zakup własnego roweru.  

  

Życie studenckie na uczelni, w mieście (rozrywki, sport)  

Piza nie należy do miast rozrywkowych. Ma charakter małego, klimatycznego miasteczka. Bary i 

restauracje w ciągu całego roku oferują miejsca w większości na zewnątrz. Miasto posiada jeden 

większy klub i kilka małych.  

Grupa studencka ESN Pisa jest jednak świetnie zorganizowana. Oferują oni liczne atrakcje i wydarzenia 

(płatne lub bezpłatne), więc raczej nie ma miejsca na nudę.  

http://mse.ec.unipi.it/


Piza leży na terenie Toskanii, posiada lotnisko i dużą stację kolejową. Jest więc idealnym punktem 

wypadowym. Na plażę dojedziecie autobusem w pół godziny za 2€.  

Z Pizy jeżdżą bezpośrednie pociągi do Florencji, Rzymu, Lucca czy Livorno. Będąc tu można wiele 

pozwiedzać.   

Opinia ogólna: 

Polecam Pizę dla osób, które mogą się czuć przytłoczone w wielkich miastach. Tutaj na pewno tego 

nie doświadczycie. Miasto ma przyjazny, studencki charakter. Ceny nie powalają tak jak w innych 

lokalizacjach (chociaż nadal są większe niż w Polsce!). Co roku przyjeżdżają tu setki Erasmusów i 

większość z nich jest nastawiona na nowe przyjaźnie. Uczelnia jest otwarta na studentów, można 

znaleźć wiele ofert w języku angielskim. Polecam       


