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Cześć!
Nazywam się Marta Rudzka, jestem studentką drugiego roku studiów magisterskich na
kierunku Inżynierii Środowiska. Ostatni rok studiów postanowiłam spędzić w przepięknej,
słonecznej Padwie.

KIERUNEK - WŁOCHY
Dlaczego Padwa? Od zawsze fascynowała mnie włoska kultura, sztuka, architektura, a przede
wszystkim – kuchnia! Ponadto nie miałam wielu destynacji do wyboru. Z perspektywy czasu
widzę wyraźnie, jak bardzo słuszny był to wybór.

Prato della Valle – jedno z najczęściej wybieranych miejsc spotkań padwiańskich studentów. Idealne
miejsce do leżakowania i biwakowania

Padwa – jest to średniej wielkości miasto (ok 200 tys. mieszkańców) w północno-wschodnich
Włoszech. To tutaj znajduje się jeden z najsłynniejszych włoskich uniwersytetów który został
założony w 1222 roku. Wykładał tutaj Galileusz, studiowali między innymi Mikołaj Kopernik,
Jan Kochanowski oraz Jan Zamoyski. Ogród botaniczny założony przez Uniwersytet w 1545
roku był drugim takim obiektem na świecie i obecnie jest najstarszym, który pozostał w
nienaruszonym stanie.

TRANSPORT – CZYLI JAK NAJWYGODNIEJ DOSTAĆ SIĘ DO PADWY
1. Samolotem:
Z Warszawy, Wrocławia lub Krakowa bardzo szybko (2-3 godziny) dostajemy się do
Mediolanu lub Bolonii (ceny od 80 zł), następnie pociągiem możemy przedostać się do
Padwy (od 10 euro). Włoskie pociągi są dość drogie – nie mamy zniżek studenckich. Jako

alternatywę mamy znacznie tańsze połączenia autobusowe, które znaleźć możemy na
stronie megabus.com (od 1 euro).
2. Autobusem
Z Łodzi do Padwy możemy dostać się również autokarami międzynarodowymi. Cena – od
180 złotych. Autobusy kursują niemal codziennie. Podróż taka zabiera nam około 16 godzin –
idealny czas na dobrą książkę lub dłuższą drzemkę ;)
3. Blablacarem
Coraz częściej wybierana, bardzo popularna we Włoszech metoda podróży. Co kilka dni
pojawiają się oferty przejazdu z Polski do Włoch. Czas podróży oraz koszty zbliżone do
przejazdu autokarowego.

ZAKWATEROWANIE
Pierwsza opcja – wynajmowanie pokoju. Był to mój wybór podczas pierwszego semestru.
Mieszkało się bardzo przyjemnie, miło i spokojnie. Na uczelnie dojeżdżałam rowerem - 15
minut, lub spacerowałam – ok pół godziny. Dookoła mieszkania znajdowało się wiele
sieciowych lub prywatnych sklepów. Przystanek autobusowy i tramwajowy zlokalizowane
były w promieniu 300 m., jednak bardzo rzadko korzystałam z tej formy transportu. Średnia
cena pokoju dwuosobowego – 200 euro, jednoosobowego – 300 euro. Arcella uznawana jest
w Padwie za najbardziej niebezpieczną dzielnicę – wybierając mieszkanie lepiej szukać innych
lokalizacji.
Podczas drugiego semestru przeniosłam się do akademika. Rezydencja Galeno Ceccarelli to
jeden z wielu miejscowych domów studenckich. Do wyboru miałam pokój dwuosobowy,
z prywatną łazienką oraz kuchnią współdzieloną z sąsiednim pokojem, lub pokój
jednoosobowy z prywatną łazienką i balkonem. Z Ceccarelli na uczelnię dojeżdżałam
rowerem – 15 minut. W sąsiedztwie znajdowało się wiele sklepów, w tym Spar – jedna z
największych sieciówek we Włoszech. W sąsiedztwie znajdował się również Lidl, w którym
kupić można bardzo smaczne pieczywo. Cena akademika jest bardzo zbliżona do ceny pokoju
w mieszkaniach studenckich, jednak oferowany standard jest znacznie wyższy. Jedyny minus
– z uwagi na dużą liczbę chętnych, bardzo ciężko dostać miejsce w akademiku, szczególnie na
semestr zimowy.

KOMUNIKACJA WEWNĄTRZMIEJSKA
Mimo iż w mieście sprawnie funkcjonuje
komunikacja miejska (autobusy, tramwaje),
zdecydowanie najwygodniej jest poruszać się
rowerem! Rower był jednym z pierwszych
zakupów, jakie zrobiłam po przyjeździe na
miejsce. Znaczna, centralna część miasta
wyłączona jest z ruchu samochodowego. W
godzinach szczytowych utknąć możemy w
długich korkach. To sprawia, że większość

mieszkańców porusza się rowerami. Ceny rowerów używanych zaczynają się już od 30 euro.
Bardzo łatwo znaleźć je na stronach ogłoszeniowych, grupach facebookowych, a najłatwiej –
poprosić o pomoc w znalezieniu roweru miejscowych studentów. Przy zakupie należy
zainwestować w dobrą kłódkę, a także zwracać szczególną uwagę na miejsce w którym
pozostawiamy rower – kradzieże zdarzają się bardzo często!

Eugenian Hills – 15 km od Padwy, znakomite miejsce na weekendowe wycieczki rowerowe

UNIWERSYTET
Budynek rektoratu Uniwersytetu znajduje się przy głównej ulicy miasta Via Roma. Wydział
Budownictwa, na którym studiowałam, zlokalizowany jest nad rzeką, w kierunku północno
zachodnim od centrum. Wykłady prowadzone są po angielsku, większość profesorów biegle
włada tym językiem. Zdarzają się nawet niektórzy znający podstawy języka polskiego 
Zajęcia prowadzone są głównie w formie wykładów teoretycznych, w które wplecione są
zajęcia praktyczne i obliczeniowe. Materiały dydaktyczne, prezentacje, udostępniane są na
stronie wydziału. Zaliczenie najczęściej przybiera formę egzaminów ustnych z wiedzy
dotyczących przygotowanych projektów oraz z materiałów wykładowych. Wykładowcy, jak i
studenci, są niezwykle pomocni i uprzejmi.

ŻYCIE STUDENCKIE
Zaraz po przyjeździe do Padwy, należy zgłosić się do biura organizacji studenckiej ESN, która
jest głównym organizatorem wydarzeń dla studentów międzynarodowych. Karta
członkowska upoważnia nas również do zniżek, m.in. w barach i klubach. Poprzez grupę
facebookową ESN Padowa na bieżąco można śledzić informacje o najbliższych wydarzeniach
kulturalnych w mieście. Do wspomnianej grupy najlepiej dołączyć już po otrzymaniu
akceptacji wyjazdu – tam pojawiają się ogłoszenia np. o pokojach do wynajęcia. Członkowie
grupy z pewnością pomogą w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów.

Toga Party – jeden z najwspanialszych eventów dla studentów Erasmus+

KUCHNIA
Nie sposób jest byś we włoskim mieście i przechodzić obojętnie obok pizzerii, restauracji,
lodziarni, kawiarni, kuszących wspaniałymi zapachami niemal na każdej ulicy. Ponadto, będąc
studentem Uniwersytetu w Padwie, mamy możliwość korzystania ze stołówek studenckich,
oferujących zestawy śniadaniowe i obiadowe w bardzo przystępnych cenach: dwudaniowy
obiad z deserem i nielimitowanymi napojami nie powinien kosztować więcej niż 5 euro, co
jest stosunkowo niską ceną obiadu. Ponadto należy obowiązkowo spróbować panzarotti –
bardzo częste menu lunchowe padwiańskich studentów. Za ok 2 euro dostajemy rodzaj
zapiekanej masy ciasta, wewnątrz której -według upodobań- odnajdziemy przeróżne smaki
serów, warzyw i pysznych wędlin. Ponadto, w każdym sklepie znajdziemy wysokiej jakości
wędliny, sery, oliwki, pachnące pomidory i pieczywo – zestaw taki świetnie sprawdza się jako
lunch na Prato della Valle.

PODSUMOWANIE
Wyjazd do Włoch w ramach programu Erasmus+ okazał się najwspanialszymi 10 miesiącami
w moim życiu. W mojej głowie pełno jest pozytywnych wspomnień, a w książce telefonicznej
długa lista kontaktów do międzynarodowych znajomych. Wybór Padwy okazał się bardzo
słuszny – z uwagi na niewielkie rozmiary miasta, wszędzie można dostać się rowerem
w przeciągu maksymalnie 30 minut. Zimą temperatura oscyluje wokół 5 stopni Celsjusza,
latem – energii i dodawać nam będzie nieustannie świecące słońce.

