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Ahojte, 

 

tak ako aj vy, aj ja som bola v situácii, kedy som sa rozhodovala, kam ísť na Erasmus štúdium. V mojom 

prípade bola jasná aspoň krajina a ňou bolo Taliansko. Po dlhšom uvažovaní a radení sa s talianskymi 

kamarátmi, som sa rozhodla pre mesto Miláno. Bicocca Univerzita je jedna z najznámejších v meste 

a hlásia sa tam študenti najmä na katedru ekonómie. Môj Erasmus štúdium som absolvovala v zimnom 

semestri počas 5. ročníka a na FM UK bolo moje zameranie Strategický manažment.   

   Vzdelávací systém v Taliansku je trochu iný od nášho, čo niekomu môže vyhovovať, niekomu nie. Ja 

som od nás z FM UK bola zvyknutá na praktické cvičenia plné projektov, skupinových prác počas celého 

semestra a aplikovanie teórie, ktorá bola prednášaná počas prednášok. Tu sa stretnete len s teóriou, 

jeden predmet je 2-4x do týždňa a nemôžete vymeškať. Rozvrh hodín je fixný, nie sú tu rozdelenia do 

skupín, takže ku výmenám sa nedostanete. Vypracovanie LA pred pobytom je jedna vec, ale potom keď 

prídete, tak sa vo väčšine prípadov stáva, že si budete musieť predmety vymeniť a prispôsobiť kvoli 

rozvrhu, lebo zistíte, že predmety sa prekrývajú. Priebežné hodnotenia počas semestra nie sú zvykom, 

samozrejme ale záleží od profesora a predmetu, ktorý navštevujete. Plný počet na celkovú známku 

z predmetu je 30 bodov a na jeho absolvovanie potrebujete aspoň 18. Podľa ponuky predmetov si 

môžete vybrať predmety, ktoré sú vyučované v angličtine alebo v taliančine.Môžete si vyberať z celého 

zoznamu, a nezáleží, ku ktorému ročníku alebo stupňu je predmet priradený.  

 

   Ak sa chcete naučiť po taliansky, alebo si taliančinu zlepšiť, tak 2 týždne pred začiatkom semestra je 

ponúkaný intenzívny kurz, na ktorý sa môžete prihlásiť. Počas semestra už nič podobné ponúkané 

nebude, tak nepremeškajte. My sme sa spoliehali, že bude možnosť ešte počas semestra, ako to bývalo 

minulé roky, ale zmenili sa pravidlá a kurzy prebiehajú len pred začatím semestra. 

   Univerzita ponúka ubytovanie v troch rezidenciách a každá z nich je v iných častiach mesta. Jedna, 

najmodernejšia, je priamo v Campuse, oproti škole. Ďalšia v mestskej časti Sesto San Giovanni, čo bolo 

20 min od školy a tretia je skoro v centre, ale cestuje sa najdlhšie. V každom prípade sa treba hlásiť 

k ubytovaniu čo najskôr, aby ste si mohli ešte vybrať, inak vám oni vyberú podľa voľného miesta. 

Samozrejme máte možnosť bývať aj na priváte, ale pripravte sa na oveľa vyššie ceny. V každom prípade 

vám ESN pomôže s linkami, alebo ponukami.  

 

   Ešte pred príchodom vám bude priradený váš ESN buddy, ktorý sa bude o vás starať počas celého 

semestra. Pri každom probléme sa stačí obrátiť na neho, väčšinou sú to stále študenti Univerzity, máte aj 

ich telefónne čísla, FB a všetky ďalšie možnosti na skontaktovanie sa s nimi. ESN pre Bicocca Univerzitu 

bolo vyhlásené ako za najlepšie v celom meste a môžem to len potvrdiť. Mala som kamarátov aj z iných 

Univerzít a ani zďaleka sa o nich tak nestarali ako naši o nás. Na každý deň je pripravený program, 

aktivity, eventy ku ktorým sa môžete pripojiť vo voľnom čase. Samozrejme, Miláno je okram mesta 



módy aj mesto nočného života s obrovským množstvom klubov, ktoré sú otvorené každý deň a sú 

rovnako preplnené od pondelka do piatka. Pre zahraničných študentov sú urobené special price na 

vstupy a drinky, ktoré sú included. Samozrejme aj na všetky párty s vami chodí väčšina členov ESN.  

 

   Ak sa rozhodujete, na ktorý semester tam ísť, tak odporúčam celý rok, alebo vyskúšať aspoň jeden 

semester a určite budete rozmýšlať aj o tom druhom. Mesto je iné v každom ročnom období a každá 

štvrť je niečím jedinečná a úplne rozdielna od tých druhých.  

 

 

Prajem veľa šťastia pri rozhodovaní, 

 

Patrícia 

 

 


