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Škola funguje trochu inou formou ako u nás. Väčšina predmetov (ale toto platí iba pre
bakalárske štúdium, v magisterskom boli predmety aj za 9 ETCS, ale boli aj náročnejšie) sú
za 3 ETCS, čo sa odráža aj na dĺžke výučby - predmety netrvajú ako u nás štandardne od
septembra do decembra, ale len pár týždňov. Napr. jeden predmet začínal 25.9. a končil
16.10., nasledovala skúška a predmet bol ukončený. Iný predmet začal až v októbri a skončil
o mesiac. Takže rozvrh sa prakticky menil počas celého semestra. Univerzita ponúkala
zoznam predmetov v anglickom jazyku, z ktorých sme si mohli vybrať a zostaviť rozvrh
podľa seba.(dole prikladám timetable pre zimný semester). Vyučujúci boli veľmi milí a
ochotní a väčšinou mali dobrú angličtinu. Hodiny boli kombinácia prednášky a cvičenia,
očakávala sa aktivita študentov. Niektoré predmety sa ukončili skupinovým projektom, iné
testom. Všetky skúšky bolo možné spraviť pred Vianocami po dohode s vyučujúcim, v tomto
smere boli ústretoví. Odporúčam veľmi intenzívny kurz taliančiny (4 kredity), kde sa od
začiatku komunikuje po taliansky, minimum angličtiny, ale naučíte sa naozaj veľa.
Ubytovanie
Keďže sme boli dve zo školy, hľadali sme 2-lôžkovú izbu cez housinganywhere.com, ktorý je
priamo pre študentov a je lacnejší ako napr. Airbnb. Dá sa tu napísať priamo majiteľovi bytu
a stránka je dobre zabezpečená. Bývali sme v byte s brazílcom a dvomi španielmi, z ktorých
mal každý vlastnú izbu. Ďalej je tu možnosť nájsť si ubytko aj cez rôzne FB stránky,
napríklad aj oficiálnu stránku ESN Pisa pre konkrétny rok, aj samotní ESNkári ti vedia
pomôcť s hľadaním, alebo ostatní erasmáci. My sme vo dvojici platili 440€/mesiac za izbu +
energie. Cena pre jedného sa pohybovala okolo 300€/m v závislosti od polohy bytu vrámci
mesta.
Cestovanie
Mestskú dopravu sme využili len pár krát (autobus na pláž alebo do vzdialenejšieho
väčšieho obchodu), všade sme chodili pešo, Pisa nie je veľká. Veľmi populárne sú tam
bicykle, ktoré si tiež študenti posúvajú cez FB alebo kupujú na ulici. Na cestovanie mimo
Pisu sme využívali vlaky, na ktoré sa dá zriadiť kartička trenitalia. Za celý semester sa nám
ale nepodarilo mať na ňu zľavu, aj tak sme si museli kupovať dospelácke lístky, zľavu majú
iba deti do 16 rokov. Vlaková doprava je v Taliansku na vysokej úrovni. Lístok do Ríma sa
dal kúpiť za 50€, ale aj za 15€ (záleží od typu vlaku, počtu prestupov; cesta z Pisy do Ríma
trvá 4 hod). Najviac peňazí sme minuli asi na výlety. Keďže Pisa je situovaná približne v
strede Talianska, má výhodnú polohu na podnikanie výletov. V okolí je krásne prostredie

Toskánska, mnoho krásnych miest ako napr. Siena, Florencia, Volterra (z filmu Twilight), 5
malebných dediniek Cinque Terre, do ktorých sa určite oplatí ísť, dá sa tam na mieste kúpiť
lístok na vlak za 16€ a jazdiť medzi dedinkami celý deň.
Miestne ESNko tiež organizuje výlety, treba likenúť ich stránku na FB, aby si bol/bola v
obraze. Miesta sú však značne limitované.
Jedlo
Taliani majú úplne iné zvyklosti, najmä čo sa týka obedu. Tí, čo sú zvyknutí na obed z Venzy
za 1,5€ môžu byť prekvapení a prvý krát veľmi zmätení. Namiesto mäsa s ryžou si taliani
dávajú primi a secondi piatti (dve menšie porcie hlavného jedla), šalát a dezert. (jeden obed
vyzerá napr. takto: cestoviny s pestom + ryba so špenátom + šalát v miske + jogurt/ovocie =
3,5€ - 4,5€) Univerzita ponúka kartičku, ktorá sa bankovkami nabíja v automatoch v
jedálňach. V meste sú asi 4. Počas erasmu sme si ale poväčšine varili sami doma. Potraviny
sú cenovo mierne drahšie ako u nás, ale sú tam aj lowcostovejšie verzie, napr. Lidl,
Eurospin,..
Mesto
Pisa je malé mesto s hustým obyvateľstvom cca. 90 tisíc a s dominantnou šikmou vežou a
pár historickými budovami, za turizmom treba ísť do ďalších miest. Mesto má 4 časti a je
predelené riekou Arno, na ktorej múroch vždy sedia študenti. Dá sa tu stretnúť mnoho
erasmákov, ale aj domácich študentov, keďže mesto má iba jedno takéto centrum. Kúpať v
mori (15 min autobusom od centra) sa dá ešte v októbri a zimnú bundu stačilo vytiahnuť na
konci novembra/začiatku decembra. V centre je hlavná ulica s množstvom obchodov a uličky
plné mini barov s vlastným pivom, vínom pizzou a zmrzlinou na každom piatom metri.
Neváhajte!

