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Informacje o Uczelni przyjmującej:
Uniwersytet w Perugii jest jednym z najstarszych i najbardziej cenionych ośrodków
akademickich na świecie. To państwowa szkoła wyższa z siedzibą w Perugii. Uczelnia ma
charakter interdyscyplinarny, dający możliwość podjęcia studiów na szesnastu wydziałach.
Obiekty uniwersyteckie znajdują się na obszarze całego regionu. Uczelnia ma siedziby w Asyżu,
Foligno i Terni. Uniwersytet w Perugii to jedna z pierwszych uczelni powstałych we Włoszech.
Uczelnia stała się oficjalnie uniwersytetem o randze studium generale, gdy 8 września 1308 roku
Klemens V podpisał papieską bullę.
Uczelni posiada bardzo ciekawe godło - ukazujące po lewej stronie św. Ercolano z Perugii,
jednego z patronów miasta, a po prawej gryfa, symbol miasta. Reprezentują one kościelne oraz
cywilne uprawnienia, dzięki którym uczelnia powstała w średniowieczu.

O regionie:
Perugia – stolica Umbrii, to urokliwie miasto położone na wysokości blisko 500 m n.p.m., w
odległości 20 km od Asyżu. Już w średniowieczu Perugia stała się miastem uniwersyteckim i
była znana z oddania rozwojowi sztuki i kultury.
Perugia słynie ze wspaniałych widoków i górskich krajobrazów, licznych zabytków, najstarszego
na świecie Uniwersytetu, a także uniwersytetu dla obcokrajowców, którzy tu właśnie zaczynają
naukę lub poprawiają znajomość włoskiego. Dzięki temu Perugia to miasto międzynarodowe,
stanowiące ogromny, zabytkowy studencki kampus. To miejsce niemal opanowane przez
studentów z całego świata. Dużo Polaków przyjeżdża tu też na Erasmusa.
W przeszłości było to miasto, w którym rezydowali papieże, co świadczyło o jego wysokiej
randze. Odbywały się tu konklawe, a czterech papieży spoczywa właśnie w tym mieście.

Główne atrakcje historyczne są reprezentowane przez liczne kościoły, które różnią się stylem i
wielkością. Jedną z atrakcji jest Katedra San Lorenzo, w której znajduje się piękny fresk
Raffaello. Perugia słynie także z produkcji czekolady o nazwie Perugina oraz Festiwalu
czekolady, który odbywa się w październiku.

Ciekawostka: Nazwa miasta Perugia związana jest z pseudonim słynnego malarza Pietro Vanucci,
tj Perugino, który mówi się, że był mistrzem słynnego Raffaelo.

Pobyt na Uniwersytecie w Perugii
Nasz pobyt na Uniwersytecie w Perugii rozpoczęłyśmy od wizyty w Biurze Współpracy
Międzynarodowej, w którym zostałyśmy bardzo miło przyjęte przez jego pracowników.
Miałyśmy okazję poznać osoby odpowiedzialne za program Erasmus + oraz dowiedzieć się, jak
wygląda wymiana międzynarodowa na tej włoskiej Uczelni. Uniwersytet w Perugii jest bardzo
popularny i chętnie odwiedzany zarówno przez studentów jak i wykładowców z całego świata.
Ponieważ Uniwersytet w Perugii jest jednym z najstarszych ośrodków akademickich, w Uczelni
zachowały się cenne dzieła sztuki oraz wyjątkowa biblioteka z księgami liczącymi sobie kilkaset
lat. Miałyśmy okazję zwiedzić najstarsze części budynku rektoratu, które od kilku lat pełnią
funkcję reprezentacyjną i udostępniane są do zwiedzania tylko nielicznym gościom.
Kolejny dzień na Uczelni upłynął pod znakiem spotkań z pracownikami administracji oraz
wykładowcami departamentu ekonomii. Zobaczyłyśmy sale ćwiczeniowe i wykładowe oraz
bibliotekę. Zwiedziłyśmy także wyjątkowy ogród botaniczny, którego głównym celem jest
wspieranie programów edukacyjnych i badawczych, prowadzonych przez Uniwersytet. W
ogrodzie można podziwiać wiele gatunków roślin, drzew owocowych, sukulentów, gatunków
tropikalnych i subtropikalnych oraz roślin wykorzystywanych w codziennym życiu człowieka,
takich jak tymianek, waleriana, rabarbaru, piołun, naparstnicy i innych.
Ciekawostka: Wśród absolwentów Uczelni są osoby duchowne, naukowcy, lekarze oraz znani
artyści, między innymi Monica Belluci.

