
Uniwersytet Rolniczy w Tiranie 

W ramach programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe z krajami partnerskimi - 

Akcja 1 „Mobilność edukacyjna: Akcja KA 107” w roku akademickim 2021-22, razem 

z prof. dr hab. Marcinem Arciszewskim i dr hab. Anną Zacharko-Siembida, miałam 

przyjemność gościć na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytetu Rolniczego 

w Tiranie. Prof. dr hab. Marcin Arciszewski oraz dr hab. Anna Zacharko-Siembida 

przebywali tam w celach szkoleniowych w ramach Staff Mobility For Training (STT), 

natomiast mój wyjazd polegał na prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach Staff 

Mobility For Teaching Assignments (STA). Nasz pobyt trwał pięć dni (od 16 do 20 maja 

2022 r.). Celem mojej wizyty była wymiana doświadczeń związanych z prowadzeniem 

zajęć dydaktycznych z przedmiotu Anatomia Zwierząt. Tematami zrealizowanych 

przeze mnie zajęć były: anatomia centralnego układu nerwowego, anatomia oka, 

anatomia ucha oraz anatomia serca. W trakcie pobytu zaprezentowano mi sposób 

prowadzenia zajęć oraz metody preparacyjne używane w ich trakcie. Natomiast prof. dr 

hab. Marcin Arciszewski oraz dr hab. Anna Zacharko-Siembida wymieniali 

doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych oraz omawiali zakres przyszłej 

współpracy międzynarodowej. 

Albania jest niewielkim krajem, położonym nad Morzem Adriatyckim, jak i 

Morzem Jońskim, cechującym się pięknym krajobrazem górskim.  Szacuje się, że 

populacja Albanii liczy około 3 milionów mieszkańców, z czego jedna trzecia mieszka 

w Tiranie. Po wykonaniu obowiązków związanych z naszą mobilnością mieliśmy 

możliwość zwiedzania centrum Tirany, w którym to widać intensywny rozwój 

infrastruktury. Dodatkowo, Profesor Sokol Duro (nasz opiekun) zabrał nas w miejsce 

niezwykle istotne dla Albańczyków (dawną siedzibę albańskiego przywódcy i bohatera 



narodowego Skanderbega), do położonego około 30 km od Tirany zamku w Krui, który 

jest przepięknie utrzymanym zabytkiem.  Przede wszystkim należy jednak zwrócić 

uwagę na ludzi, którzy są bardzo przyjaźni i gościnni, co mogliśmy odczuć na każdym 

kroku.  

         dr Sylwia Mozel 

Fot. 1. Wjazd na kampus Uniwersytetu  

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 2. Budynek Rektoratu 



Fot. 3. Jeden z wielu budynków Uniwersytetu 

Fot. 4. W trakcie wykładu  

 



Fot. 5. Centrum Tirany 

 



Fot. 6. Zamek w Krui 

 



Fot. 7. Zamek w Krui 


