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Miasto wymiany (dojazd z Polski)  

• Rzym. Ja leciałam samolotem z Warszawy z lotniska Chopina i wylądowałam na lotnisku 

Fiumicino. Jeśli ma się mieszkanie w okolicach uczelni to polecam wybór lotniska Ciampino w 

Rzymie (stamtąd od razu można skorzystać z komunikacji miejskiej lub autobusów Cotral i 

odjechać bezpośrednio do stacji metra – Anagnina, tam jest wiele innych autobusów i metro, 

w które można się przesiąść). 

• Podczas wymiany poznałam osoby, które przyjechały do Rzymu pociągami, spędzając noce w 

większych miastach w innych krajach oraz na północy Włoch. Uważam, że to jest dobra opcja 

(możliwość skorzystania z programu GreenTravel), sama z niej skorzystałam wracając do Polski. 

• Myślę, że głównym problemem mogą być bagaże, ale będąc w Rzymie dowiedziałam się o opcji 

wysłania bagaży przez polski sklep – Delikatesy Polonus Alimentari Tipici Polacchi. Ja wysyłałam 

jeden do Polski i nie było problemu, trzeba dostarczyć go do sklepu we Włoszech do wieczoru 

w piątki, a we wtorki/środy bagaże zazwyczaj zostają dostarczone.  

 

Lokalizacja uczelni (usytuowanie uczelni) 

• Uczenia znajduje się daleko od centrum. Z głównego dworca w Rzymie – Termini jedzie się 

około 25 min do ostatniej stacji metra Anagnina i tam trzeba przesiąść się do autobusu (numer 

20) jadącego około 20 min pod samą uczelnię (powinien być co 8 min ale różnie bywało). Są 

też autobusy Cotral, są one w cenie biletu miesięcznego (35€) na komunikacje w Rzymie (tylko 

w obrębie Rzymu), są one raczej punktualne i na uczelnię jadą tylko około 10 minut. 

Uczelnia  

• Uczelnia jest państwowa. W Internecie jest napisane, że studiuje na niej 35,000 studentów. 

Nie pamiętam ile było studentów z Erasmusa, ale na pierwszym spotkaniu, w dużej auli prawie 

wszystkie miejsca były zajęte. 

Przedmioty  

• Uczelnia udostępnia listę przedmiotów jakie można wziąć w danym semestrze. Na miejscu 

dowiedziałam się, że studenci licencjatu mogą także skorzystać z oferty przedmiotów studiów 

magisterskich.  

• Trzeba być gotowym na konieczność zmiany wybranych przedmiotów. W moim przypadku trzy  

z czterech wybranych kursów odbywały się w tym samym czasie.  



• Jest także możliwość wzięcia kursu języka włoskiego.  

• Na przedmioty zapisuje się przez stronę https://economia.uniroma2.it/ i tam tworzy się swój 

plan zajęć. 

• Ja wybrałam przedmioty: Planning, budgeting, and forecasting; Designing, implementing, and 

leading virtual teams in an organization; Italian language course; Introduction to time series 

econometrics. Każdy z nich mogę polecić. 

Accomodation  

• W udostępnionej broszurze przez uczelnię podane są trzy opcje znalezienia zakwaterowania: 

prywatny akademik, strony internetowe oraz kontakt z osobą, która pomaga w znalezieniu 

zakwaterowania na miejscu. 

• Ja skorzystałam z ostatniej opcji. Gdy przyjechałam do Rzymu spotkałam się z tym Panem, on 

pokazał mi trzy lokalizacje i wybrałam jedną z nich. W trakcie oglądania mieszkań okazało się, 

że musiałam zapłacić mu 200€ o czym nie było wcześniej nigdzie wspomniane. Wielu osób z 

którymi o Nim rozmawiałam, mówiły, że nawet im nie odpisał na maila z ich zgłoszeniem (ja 

wysyłałam go na początku lipca). 

• Część moich znajomych znalazła zakwaterowanie przez stronę www.spotahome.com i wydaje 

mi się to dużo lepszą opcją ponieważ zmniejsza niepotrzebny stres, ale trzeba zacząć szukać 

wcześniej. Oni znaleźli swoje pokoje już w maju (jadąc na semestr zimowy). Ja szukając na tej 

stronie pod koniec czerwca nie mogłam już za wiele znaleźć. 

• Od osób które wybrały akademik słyszałam, że to nie jest najlepsza opcja. Znajduje się on 

niedaleko uczelni, ale bardzo daleko od miasta. Mieli bardzo duży problem, żeby wrócić w nocy 

z centrum do akademika. Były bardzo ciężkie dojazdy komunikacją i często musieli decydować 

się na taksówki. Ogólnie nie słyszałam zbyt dużo dobrych informacji o tym miejscu. 

• Nie polecam szukania zakwaterowania przez Facebook i niesprawdzone strony internetowe, 

poznałam kilka osób, które zostały oszukane. Nie dość, że zostali bez mieszkania, stracili też 

pieniądze. Lepiej ograniczać sobie stres na początku. 

Organizacja  

• Orientation Week jest organizowany przez uczelnię i trwa on dwa tygodnie. U mnie zaczął się 

tydzień przed rozpoczęciem zajęć i trwał do końca pierwszego tygodnia zajęć. 

Koszty życia  

• Średnio wydawałam 450€ (bez wycieczek). Akurat najbliżej mnie był Lidl, więc tam robiłam 

zakupy. Do centrum jeździłam metrem, na uczelnię autobusami (starałam się Cotralem, ale 

one były rzadziej). 

https://economia.uniroma2.it/
http://www.spotahome.com/


Życie studenckie na uczelni, w mieście  

• Uczelnia nie organizuje wiele wydarzeń, wzięłam udział w jednym – aperitivo – była to szansa 

na poznanie nie tylko innych studentów z Erasmusa, ale także międzynarodowych studentów 

z uczelni.  

• W Rzymie są dwie organizacje Erasmusowe. Jest to ESN oraz ERA. Organizują one imprezy, 

spotkania, zajęcia sportowe, wycieczki, oprowadzanie po Rzymie. Dzięki kartom członkowskim 

można otrzymać zniżki w restauracjach, do fryzjera i wiele innych. A ESN oferuje zniżkę na 

cztery loty linią Ryanair (+ darmowy bagaż 20kg), zniżkę na przejazd autobusami FlixBus. 

Obydwie karty ważne są cały rok, a wyrobienie każdej z nich kosztuje 10€. 

• Na zwiedzanie zabytków w Rzymie warto wybrać się w pierwszą niedzielę miesiąca ponieważ 

wtedy wstęp jest za darmo (Koloseum, Castel Sant'Angelo itd.). Natomiast w każdą ostatnią 

niedzielę miesiąca otwarte są Muzea Watykańskie. 

Opinia ogólna: 

• Ja polecam taki wyjazd każdemu. Jest to okazja do sprawdzenia siebie oraz lepszego poznania 

siebie. Możliwość udoskonalenia swoich umiejętności językowych (nie tylko angielski, 

ponieważ spotyka się tam ludzi z wielu krajów), ale nie tylko językowych. Radzenia sobie z 

problemami, podejmowania decyzji i otwartości na nowe wyzwania. Uważam, że póki jest na 

to czas i możliwość, trzeba z tego korzystać. 


