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Kto?  

• Cześć, nazywam się Arkadiusz Bareja i jestem już 
absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego w 
Lublinie. Studiowałem transport i logistykę.  Na 
ostatnim semestrze drugiego stopnia studiów 
postanowiłem pojechać na praktyki do Włoszech. 
Był to wspaniały okres w moim życiu. Program 
erasmus+ praktyki pomaga rozwijać się. Podczas 
pobytu w Bari nie tylko poznałem wiele 
wspaniałych ludzi ale również miałem możliwość 
zwiedzenia prawie całego kraju   



Dokąd?  

  Praktyki odbywałem w mieście Bari. Jest to 
miasto i gmina położona w południowych 
Włoszech nad Adriatykiem. Bari jest stolicą 
regionu Apulia. W styczniu 2009 roku ludność 
miasta wynosiła 320,15 tys., mieszkańców.  



Kilka zdjęć miasta i regionu 









Gdzie?  

• Uniwersytet im. Aldo Moro w Bari. Jest to 
państwowa szkoła wyższa, która została 
założona w 1925 roku we włoskim mieście 
Bari.  Uczelnia ta daje możliwość podjęcia 
studiów na dwudziestu czterech wydziałach.  



Budynek główny Uniwersytetu  



Zdjęcie wydziału wraz z opiekunami na 
którym odbywałem praktyki 



Cel wyjazdu?  

• Celem wyjazdu była analiza funkcjonowania 
transportu publicznego. Analizę tą 
przedstawiłem w postaci pracy dyplomowej. 
Podczas zbierania informacji na powyższy 
temat miałem możliwość poznania ludzi 
odpowiedzialnych za tą tematykę. Zawsze i 
chętnie każdy udzielał mi informacji wsprawie 
transportu publicznego.  



Zwiedzanie: 

Każdy wolny weekend przeznaczałem na 
podróżowanie. Przez cały okres praktyk zdążyłem 
zobaczyć kilka dużych  i mniejszych miast.  

Podczas pobytu zwiedziałem takie miasta jak Palermo, 
Katania, Mesyna, Neapol, Rzym oraz Florencja. Jest to 
tylko zaledwie 1/3 moich wspomnień ponieważ. 
Podczas praktyk z programu erasmus+ praktyki można 
poznać kulturę innego kraju. Jest to pełne euforii oraz 
entuzjazmu przeżycie, a zapamiętane chwile pozostaną 
na zawsze w pamięci.  



Palermo 



Katania 



Mesyna 



Neapol 



Rzym 



Florencja 



Alberobello (domki trulli) 



Podsumowując 

Wyjazd z programem erasmus+ praktyki jest 
czymś niesamowitym. Umożliwia nam poznanie 
kraju, kultury oraz ludzi w nim żyjących. Ponadto 
same praktyki są bardzo interesujące oraz dają 
możliwość rozwoju na płaszczyźnie zawodowym. 
Z całego serca gorąco zachęcam wszystkich do 
wyjazdu!   


