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Sprawozdanie 

 

Sprawozdanie z wyjazdu na wymianę studencką z programu Erasmus pomiędzy Politechniką 

Białostocką a Universita degli Studi di Salerno. Okres mobilności: od 26.02.2019 do 

10.07.2019. 

 

Dojazd i powrót 

Po analizie kosztów najlepszą opcją okazała się podróż pociągiem z Białegostoku do 

Wrocławia, skąd samolotem tanich linii Ryanair lot do Neapolu. Bilet uwzględniał bagaż 

rejestrowany 20 kg, bagaż podręczny 10 kg oraz bagaż podręczny możliwy do schowania pod 

siedzeniem w samolocie. Koszt całej podróży w jedną stronę wraz z dojazdem pociągiem 

zamknął się w kwocie około 220 zł. Z lotniska w Neapolu kursują autobusy  

 

Fot. 1. Widok z kampusu uczelni 

 

prosto do centrum Salerno. Z doświadczenia polecam nie sugerować się rozkładami 

dostępnymi w Internecie ponieważ często nie mają one wiele wspólnego z rzeczywistością, 

najlepiej po prostu zapytać kierowcę czy dany autobus jedzie do Salerno. Koszt biletu 

autobusowego około 5 euro. Bilet można kupić na lotnisku w automacie lub bezpośrednio u 

kierowcy. Podróż powrotna wyglądała podobnie, autobus z Salerno na lotnisko w Neapolu (5 

euro), lot z Neapolu do Modlina z takimi samymi bagażami, następnie autobusem PlusBus do 

Białegostoku. Koszty to: bilet ok. 450 zł i autobus ok. 50 zł. 
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Polecam zainteresować się kupnem biletu lotniczego bądź kolejowego około miesiąc przed 

wylotem, ponieważ ceny wtedy są dużo przystępniejsze. Kolejną radą jest wyrobienie sobie 

karty ESN(koszt we Włoszech 10 euro, w Polsce 40 zł), Ryanair i Flixbus oferują zniżki dla 

studentów posiadających tę kartę. Dzięki karcie dostępne są również zniżki np. w pizzeriach 

lub lodziarniach. Do szukania najtańszych lotów polecam wyszukiwarkę tanich lotów np. 

skyscanner.pl. 

Fot. 2. Kampus uczelni 

 

 

Komunikacja 

Uniwersytet w Salerno tak naprawdę nie znajduje się w Salerno. Znajduje się w miejscowości 

Fisciano oddalonej ok. 15 km od Salerno. Do Fisciano kursują autobusy miejskie co ok. 40 

minut. Jednak tutaj też nie należy kierować się rozkładami. Czas trwania dojazdu to ok. 0,5 

godziny. Koszt biletu jednorazowego to 1,2 euro. Bilet miesięczny kosztuje 27,5 euro. Bilety 

można kupić w małych sklepach zwanych tabacchi shops. 
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Zakwaterowanie 

Przed wyjazdem miałem zapewniony nocleg na jedną noc z AirBnb, ponieważ przybycie do 

Salerno miałem w godzinach późno popołudniowych. Następnego dnia w biurze organizacji 

studenckiej AEGEE dostałem 3 kontakty do osób wynajmujących pokoje w Salerno. Zalecanym 

miejscem pobytu jest Salerno, ponieważ to tam kręci się całe życie studenckie a autobusy nie 

kursują w godzinach wieczornych. Istnieje również możliwość zamieszkania w akademikach na 

kampusie uczelni. W moim przypadku było to niemożliwe ponieważ były one zarezerwowane 

dla sportowców biorących udział w uniwersjadzie w Neapolu. Po obejrzeniu 3 mieszkań tylko 

jedno spełniało moje oczekiwania, jednak zakwaterowanie było możliwe dopiero od 1.03. 

Następnych kilka dni spędziłem w wynajętych pokojach przez Airbnb. Mieszkania dla 

studentów w Salerno są zazwyczaj duże z kilkoma dość dużymi pokojami. W mieszkaniu były 

3 pokoje jednoosobowe i jeden pokój dwuosobowy, który był niezamieszkany. Koszt pokoju 

to 300 euro / miesięcznie, plus 5 euro za Internet. Koszt mediów zawarty w cenie. Wszystkie 

potrzebne przedmioty w codziennym funkcjonowaniu (pościele, grzejnik elektryczny, 

naczynia, żelazko, suszarka, itp.) były zapewnione przez właściciela. Mieszkania zazwyczaj nie 

mają klimatyzacji i ogrzewania, a noce w lutym i na początku marca bywają dość chłodne i 

grzejnik elektryczny nie jest wystarczający. Rozwiązaniem może być znalezienie drugiej osoby, 

która ogrzeje nas w chłodne noce. 

 

 

Fot. 3. Prezentacja projektu 
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Uniwersytet i nauka 

Na kampusie uniwersytetu wszystkie budynki są widocznie podpisane literami, co pozwala się 

nie zgubić. Cały pobyt na uczelni rozpoczyna się tygodniem wstępnym, podczas którego 

przybliżone zostają wszystkie aspekty pobytu, wycieczki w znane miejsca  turystyczne oraz 

integracja ze studentami.Plan zajęć składał się z dwugodzinnych zajęć zaczynających się o 

godzinie 8:30, dalej zajęcia były 10:30, 12:30, 14:30 itd. Plan nie uwzględnia przerw pomiędzy 

zajęciami, ponieważ są to umowne godziny o których mniej, więcej rozpoczynają się zajęcia. 

Bywały przypadki kiedy zajęcia rozpoczynały  się 45 minut po czasie. Nie należy zbytnio 

przejmować się, jeżeli nasz autobus się spóźnia i obawiamy się, że spóźnimy się na zajęcia. Na 

kampusie istnieje możliwość korzystania przez studentów z basenu pływackiego, boiska do 

piłki nożnej, kortów tenisowych itp. Jest też bardzo duża kantyna w której codziennie 

oferowana jest szeroka oferta gastronomiczna w bardzo niskich cenach. Ciekawostką może 

być, że uczelniana stołówka oferuje wino, piwo i wszystkie typowo włoskie dania. 

 

Fot. 4. Zrealizowane projekty 

Zaliczenia kursów zazwyczaj odbywały się poprzez egzamin ustny z ustalonego wcześniej 

materiału z prowadzącym. Na egzamin należy zapisać się samodzielnie przez stworzoną do 

tego stronę internetową. Zazwyczaj na zaliczenie ma się około trzech terminów plus ostatni 



5 
 

we wrześniu. W przypadku kursów technicznych najczęściej jest to projekt grupowy, 

prezentacja projektu i egzamin ustny z wiedzy. W moim przypadku był to projekt wyświetlacza 

śmigłowego (propeller display), który miał możliwość wyświetlania temperatury lub 12-

literowego tekstu wpisanego przez obsługującego i system inteligentnych śmietników 

miejskich. Prowadzący  zapewniają materiały oraz bardzo dużą pomoc przy pracy. Można też 

skorzystać z międzynarodowego charakteru pobytu i brać udział w projektach 

międzynarodowych. Jednym z takich projektów był X-Project, którego celem była praca w 

międzynarodowym zespole, aby stworzyć pełny biznesplan dla prawdziwej firmy z branży e-

medycyny. Kolejnym był marketingowy projekt promujący bezpieczeństwo i higienę pracy. Na 

projekt składało się stworzenie filmu, prezentacji, broszury informacyjnej, plakatu oraz 

przeprowadzenie wywiadu z osobą powiązaną z daną dziedziną przemysłu. Jest też możliwość 

uczestniczenia w kursie języka włoskiego na wybranym poziomie. 

 

Życie studenckie 

Dwie główne organizacje studenckie, które mają za zadanie pomagać i organizować czas to 

ESN i AEGEE. Organizują one przede wszystkim zakwaterowanie, wycieczki krajoznawcze oraz 

imprezy przeznaczone integracji międzynarodowej. Wszystkie wiadomości zazwyczaj są 

umieszczane na czacie grupowym na whatsappie lub na grupie na facebooku. Można też tam 

znaleźć informacje o wyjazdach turystycznych, które organizują samodzielnie studenci. 

Polecam jak najszybciej dołączyć do grup, ponieważ daje to dużo większe możliwości 

zapoznania ludzi oraz  korzystania w pełni z Erasmusa. 

 

Fot. 5. Zorganizowana wycieczka do Pompejów 
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Podsumowanie 

Koszt wyjazdu wyniósł około 700 euro wraz z kosztami podróży na 4,5 miesiąca pobytu plus 

stypendium z uczelni. Wydatki obejmowały średnie podróżowanie w południowych Włoszech, 

całkowite wyżywienie, korzystanie z oferty kulturalnej miasta, jedzenie na mieście około 5-10 

razy w miesiącu oraz imprezy integracyjne około 5 razy w miesiącu. Moim zdaniem jest 

możliwe utrzymanie się tylko ze stypendium. 

Wyjazd na Erasmusa mogę nazwać jednym z najlepszych okresów w moim dotychczasowym 

życiu. Jest to poszerzające horyzonty przeżycie, które nie może się równać np. z turystycznym 

wyjazdem wakacyjnym. Możliwość poznania nowych kultur, ludzi, innego spojrzenia na życie 

jest nieosiągalna w inny sposób. Wyjazd ma takie zalety jak usamodzielnienie się, znaczne 

poprawienie umiejętności językowych, interpersonalnych i komunikacyjnych. Jestem pewien, 

że wspomnienia z tego wyjazdu zostaną ze mną do końca życia i jeżeli pojawi się możliwość 

wyjazdu jeszcze raz, na pewno skorzystam.  
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