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Lokalizacja uczelni  

Rzym, przy/w dzielnicy Schiavonetti 

 

Uczelnia  

• Jest to uczelnia państwowa, nie znam liczby studentów na stałe, ale z Erasmusa w tym roku 

na samym wydziale ekonomii jest około 500.  

• Warunki studiowania są dobre, budynek jest bardzo nowoczesny, są specjalne pokoje do 

nauki, caffeteria oraz darmowe źródełka z wodą. 

 

Przedmioty  

• Oferta zajęć widoczna jest na stronie wydziałowej. Tam też zapisuje się na zajęcia 

(przynajmniej na moim kierunku, na innych są inne wymagania, ale są one podawane przy 

spotkaniu organizacyjnym lub na stronie).  

• Jeśli chodzi o prowadzenie zajęć, zależy od wykładowcy. Ja jednak uczestniczyłam w takich, w 

których można było wybrać czy chce się przychodzić na uczelnię czy uczestniczyć online.  

• Zaliczenie również miałam w 3 różnych formach (egzamin pisemny, projekt, projekt+esej), więc 

to zależy jedynie od wykładowcy którą metodę wybierze. 

Ja do learning agreement ostatecznie miałam wybrane przedmioty:  

• Designing, implementing and leading virtual teams in an organization (projekt+esej) 

• European corporate law (egzamin) 

• Marketing (egzamin) 

• Planning budgeting and forecasting 101 (projekt) 

• Comparative politics (to był kurs wybrany jako ostatni, który pasował mi godzinowo, lecz jak 

później się okazało zmieniono harmonogram i nie byłam w stanie uczestniczyć) 

 

Gdybym miała dać jakieś wskazówki co do przedmiotów,  

• jeśli chcemy zrobić jakieś zmiany w przedmiotach, to żeby zrobić to jeszcze w pierwszym 

module (gdyż semestr podzielony jest na dwa moduły – są zajęcia które są tylko w jednym, 

tylko w drugim, i w półtora), gdyż później ciężko jest dopasować przedmiot, który nie koliduje 

z innymi zajęciami. 

 

• trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że mamy 3 podejścia do egzaminu, ale każdy kurs rządzi się 

swoimi prawami i przystąpienie do pierszego podejścia i nie zaliczenie może nam zablokować 

drugie podejście i możemy wtedy podejść dopiero w 3cim terminie. 

 



Informacje odnośnie zajęć i studiów były początkowo wysłane przez  e-mail do BWZ a później do nas. 

Mogliśmy podejrzeć jakie są przedmioty i ile dają ECTS oraz inne informacje 

(https://economia.uniroma2.it/international/incoming-students2/).  

Natomiast później okazało się, że przedmioty są również tutaj - Bachelor of Science Business 

Administration & Economics (uniroma2.it) , ale sprawdziłabym je z mailem od BWZ z linkiem powyżej 

by mieć pewność, że na pewno będą się odbywały te zajęcia. 

Bachelor of Science Business Administration & Economics (uniroma2.it) – pod tym linkiem można 

również zobaczyć zajęcia z danego roku I ich harmonogram (trzeba jednak kliknąć show past lectures, 

by zobaczyć zajęcia z semestru zimowego) 

Undergraduate Degree (B.A.) in Global Governance (uniroma2.it) – tutaj jest link do kursów od 

kierunku Global Governance 

  

Accomodation  

• Uczelnia jako uczelnia nie posiada akademika, ale można zgłosić się po akademik CX Campus 

do Erasmus in Campus Association, co proponuje w mailu powitalnym uczelnia.  

• Trudno jednak było zdobyć miejsce w tym akademiku przez bezsensowną wymianę e-maili co 

nic nie dawały – mam tu na myśli, że musiałam podjąć się paru działań w paru miejscach, żeby 

w końcu miejsce się nagle znalazło na Campusie, więc to czy dostanie się miejsce to czyste 

szczęście i ciągłe upominanie się. 

• Nie było warunków otrzymania miejsca w akademiku, jedynie co to można bylo właśnie 

aplikować przez tę instytucję żeby mieć niższy czynsz. Akademik jest przyzwoity, z pewnością 

bardziej  nowoczesny niż w Polsce. Znajduje się niedaleko od uczelni Tor Vergaty (15 minut na 

pieszo), ale niestety długo zajmuje dostanie się do miasta (do 1,5h) 

 

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

Orientation Week).  

• Kontakt z biurem przechodzi płynnie – czasami tylko trzeba się o coś przypominać, ale to 

normalne we Włoszech.  

• Na początku był Orientation Week, w którym opowiadali ogólnie o  uczelni i co oferuje – w tym 

kurs języka z którego można zdobyć ECTS o ile koordynator z uczelni macierzystej wyrazi zgodę.  

• Odbyło się też spotkanie dla wszystkich Erasmusów z wydziału żeby poinstruować nas jak 

zacząć tu studiować. 

Koszty życia 

• Ja mieszkając  na Campusie płaciłam 580 eur za miesiąc, co i tak nie jest dużą sumą w Rzymie.  

• Zakupy robiłam w większym markecie 800 metrów dalej, ale niestety okazało się że mimo że 

jest to tak niedaleko, musiałam kupować bilet miesięczny na autobus (35 EUR), gdyż zwyczajnie 

nie dało się tam dojść. Na jedzenie z samego marketu idzie około 150-200 EUR miesięcznie, w 

zależności co się kupi. 

• Na Campusie też jest market, ale ceny są wyższe i jest mniejszy wybór. 

• Ze środków komunikacji wybrałabym tylko ATAC (35 EUR/msc), gdyż drugi przewoźnik – Cotral 

jest droższy (nie wiem o ile, ale mało osób nim jeździ przez to tutaj). 

Trzeba jednak mieć na uwadze że Włosi lubią strajkować. Przynajmniej podczas mego pobytu 

tutaj strajkowali co 2-3 tygodnie, ale zawsze było to w piątek. 

https://economia.uniroma2.it/international/incoming-students2/
https://economia.uniroma2.it/ba/business-administration-economics/dida/corsierogati
https://economia.uniroma2.it/ba/business-administration-economics/dida/corsierogati
https://economia.uniroma2.it/ba/business-administration-economics/dida/timetable
https://economia.uniroma2.it/ba/globalgovernance/dida/timetable


 

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

• Na uczelni raczej samemu trzeba było sobie organizować czas. Jedyne co to wiem, że można 

było zapisać się semestralnie na jakiś sport (niestety odpłatnie więc nie skorzystałam).  

• Można też było zapisać się do różnych organizacji studenckich takich jak ERA, ESN (odpłatnie), 

a oni informowali o eventach które tworzyli (też odpłatnie oprócz zajęć sportowych, które nie 

były profesjonalne) 

• Poza tym samo zwiedzanie Rzymu i delektowanie się jego widokiem jest świetną rozrywką. 

 

Opinia ogólna 

• Ogólna moja opinia o uczelni jest dobra. Uważam, że wykładowcy mają tutaj bardzo zdrowe 

podejście – we Włoszech nawet zaciera się zwracanie do kogoś per Pan/Pani na po prostu ty.  

• Trudno jednak było mi się przyzwyczaić na początku, że zajęcia zawsze zaczynają się 15 minut 

po czasie, ale to też przychodzi z czasem. 


