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Podsumowanie wyjazdu na praktyki letnie 2014 do Università degli Studi di Foggia we 

Włoszech 

 

Praktyki studenckie na włoskiej uczelni państwowej Università degli Studi di Foggia w 

miejscowo ci Foggia pod opieką Giulio Esposito, odbywały się przez 3 miesiące w biurze 

uczelni ds. międzynarodowych relacji studentów ERASMUS. Praktyki przebiegały pod okiem 
koordynatora uczelni, Giulio Esposito oraz Laury Formato. Po ogólnym zapoznaniu się z 
panującymi procedurami, zajmowałem się w dni powszednie wraz z pozostałymi studentami z 
różnych uczelni w Europie obsługą studentów przybywających zza granicy na studia w 
Uiversita degli Studi di Foggia oraz włoskich studentów wybierających się na studia do 
innych krajów, w tym także do Polski.  

Do moich obowiązków należało m.i. sprawowanie opieki nad powierzonymi mi papierowymi 

dokumentami i ich segregacji, zakładaniu na komputerze folderów dla przyjmowanych 
studentów, przyjmowaniu pisemnych zgłoszeń i uzupełnianiu formularzy na podstawie 
dokumentów przyjmowanych petentów. Ponadto zajmowałem się obieraniem oraz 

odpisywaniem na e-maile kolejnych aplikujących studentów do wymiany na uczelni w 
Foggia. 

W milej atmosferze spędzałem czas na kontaktach z tutejszymi studentami pomagając im 
załatwić sprawy formalne oraz techniczne związane z wyjazdem do Polski. Nawiązałem 
znajomo ć z wieloma innymi studentami pracującymi tego lata na uczelni oraz wielu 
studentów przyjętych na praktyki, a także innymi młodymi ludźmi pracującymi bądź 
uczącymi się w okolicach. Osoby z organizacji studenckiej ISN, odpowiedzialne za 

oprowadzanie studentów z wymiany oraz pomaganiu w odnalezieniu się w nowych 
warunkach, pokazały naszej grupie kilka ważnych aspektów odno nie mieszkania, załatwiania 
spraw urzędowych oraz podejmowaniu nauki w Foggia. 
 

Obok pobytu na praktykach spędziłem czas na poznawaniu obyczajów mieszkańców 
tamtejszych stron, oraz relacji zachodzących pomiędzy studentami z różnych krajów. Podczas 
spotkań nawiązywałem dialog z wieloma osobami wymieniając się do wiadczeniami, 
pasjami, opiniami, wiedzą oraz ucząc nowych słówek rozwijając nasze wspólne 
komunikowanie się. Osoby mieszkające w miejscowo ci Foggia oraz okolicach pokazały mi 
wiele ciekawych i niespotykanych w naszej czę ci kontynentu miejsc, zwyczajów oraz wiele 

innych aspektów kulturowych należących do włoskich tradycji. 

 

Koordynator praktyk oraz szef biura do spraw międzynarodowych relacji studentów 
ERASMUS oraz pozostały personel uczelni przyjął mnie bardzo przyjaźnie. Cały pobyt 
przebiegał bardzo sympatycznie po ród pracowników uczelni, tamtejszych oraz przyjezdnych 

studentów. Relacje nawiązane z pracownikami uczelni oraz studentami były bardzo owocne, 
wiele z nich zadeklarowało chęć odwiedzin Polski łącznie z wizytą na Dolnym ląsku. 
 

Trzymiesięczny pobyt na praktykach oceniam bardzo pozytywnie, było to dla mnie niezwykle 

cenne i niepowtarzalne do wiadczenie. 

http://en.unifg.it/
http://en.unifg.it/


Kilka wrażeń wraz ze zdjęciami znajduje się na stronie internetowejŚ 
http://wlochyerasmus2014.blogspot.com/ 
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