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Uniwersytet Rolniczy w Tiranie. Tradycja uniwersytetu sięga 1957 r.  Uczy się tutaj ok 14 000 

studentów. Uczelnia zatrudnia ok. 60 000 pracowników na stanowiskach naukowo-

dydaktycznych.  

 

Kierunki nauczenia:  

• Prawo 

• Ekonomia (Finanse, Ekonomia, Informatyka ekonomiczna, Administracja) 

• Lingwistyczne (angielski, francuski, niemiecki, włoski, turecki, rosyjski, hiszpański, 

grecki) 

• historia i filozofia  (historia, literatura, geografia, dziennikarstwo, archeologia)  

• Przyrodniczy (Biotechnologia, Fizyka, Biologia, Chemia, Matematyka, Inżynieria 

Matematyczna i Informatyka, , Technologia Żywności, Ochrona przyrody)  

• Nauki Społeczne (praca socjalna, Psychologia, Nauki Polityczne, Filozofia, 

Socjologia)  

 

 

Uniwersytet Rolniczy w Tiranie  

 



Biuro Erasmus:  

Prof. Assoc. Dr Bernard DOSTI: iro @unitir.edu.al, tel. +35542250166. 

Studenci, którzy chcą przyjechać do Tirany muszą: 

• Nawiązać kontakt z uniwersytetem: iro @unitir.edu.al 

• Posiadać zgodę przyjazdu 

• Podpisać umowę 

• Przysłać 1 stronę paszportu 

• Posiadać studencka wizę (konieczna przy pobytach ponad 3 miesiące).  

 

Znajdują się akademiki państwo i prywatne ok. 100 - 00- euro miesięcznie. Jednak 

zdecydowanie najlepiej wynająć prywatne mieszkanie, bo  nie są dużo droższe, przy wspólnym 

wynajęciu z 2-4 osobami, a jest dużo wygodniej.  

 

Transport z lotnika  2000 leke  taxi, autobus 400 leke. 

Problematyczna na początku  w Tiranie może być komunikacja miejska.  Autobusy nie 

posiadają numerów, na przystankach nie ma rozkładów jazdy,  ani informacji dokąd  autobus 

jedzie (bilet kosztuje 40 leke – płaty w autobusie). Trzeba się  wcześniej zorientować najlepiej 

przez Internet  na jakim przystanku należy wsiąść aby dojechać w wybrane miejsce.   

 

Ponadto  przy wielu budnikach  nie ma podanych  numerów domów, ani ulic. Trzeba  na 

początek zarezerwować sobie czas na orientację w przestrzeni miasta.  

Należy też pamiętać, że rzadko ktokolwiek przestrzega zasad ruchu drogowego, piesi, 

kierowcy, rowerzyści nie zwracają uwagę na świtała, przejścia dla pieszych, tylko każdy 

wchodzi  czy jedzie jak mu się podoba i jest wygodnie.  

Cena posiłków  wynosi mniej więcej tyle co w Polsce. Warto spróbować tradycyjnych zup 

albańskich. Bary są prawie na każdym kroku.  

 

Budynek Uniwersytetu w Tiranie 



 

Budynek Wydziału Ekonomicznego  

 

 

Wewnątrz budynku Wydziału Ekonomicznego  



 

Zajęcia ze studentami agroturystyki w Tiranie 

 

 

Park Studencki  

 



Co zwiedzać? 

Tirana jest największym albańskim miastem. Liczne ślady po komunizmie i ogromne 

monumentalne pomniki sąsiadują tutaj z coraz liczniej powstającymi nowoczesnymi 

budynkami.  

 Centrum Tirany 

Najważniejszym miejscem jest Plac  Skanderberga  fontannami. Znajduje się na nim 11 

metrowy konny pomnik Skanderberga. 

 

Pomnik Skanderberga 



Obok znajduje się  Muzeum Narodowe z ogromną patriotyczną mozaiką nad rzędem kolumn 

ukończony w 1981 r. Ta alegoria państwa i narodu prezentują Albańczyków w chwilach 

triumfu.  

 

Muzeum Narodowe 

Najważniejszym zabytkiem jest meczet Ethem Beja z XVIII w. – najpiękniejsza budowla 

Tirany.  

 

Meczet Ethem Beja i wieża zegarowa.  

Ethem Beja był mistycznym poeta żyjącym w latach 1783-1846 r. W 1848 r. w meczecie 

złożono jego prochy.  Obok meczetu stoi smukła wieża zegarowa (wybudowana w latach 1821-

1822), która do 1970 była najwyższym budynkiem w Tiranie. 



Albania słynie z niezliczonej ilości bunkrów. W 1970 r, Enver Hodża ogłosił plan budowy 

miliona bunkrów. Każda rodzina miała mieć własny, by w nim w razie napaści wroga  - podjąć 

walkę.  W Tiranie znajdują się 2 bunkry, udostępnione do zwiedzania  

Bunkier nr 1 - obrzeża Albanii  (bunkier atomowy) 

 Zbudowany w 1978 r. – przeznaczony głównie dla Envera Hodży oraz innych dygnitarzy 

komunistycznych. Miał zapewnić normalne funkcjonowanie państwa, gdyby miało dojść do 

ataku na Albanię. Ma 2685  mkw., pięć podziemnych poziomów oraz 106 pokoi. Obiekt posiada 

elegancją aulę, salę kinowa oraz wystawę poświęconą  II wojnie świtowej, komunizmowi, 

życiu  Envera Hodży. 

  

Bunkier 2 – centrum miasta 



W bunkrze nr 2 jest wystawa poświęcona  działaniom policji oraz tajnych służb w czasie reżimu 

Envera Hodży. Z zebranych dokumentów i zdjęć można się dowiedzieć, jakich metod używali 

do prześladowania ludzi i ich inwigilowania. To również historia z prawie 100 000 ofiar 

komunizmu i dyktatury.  

 

Most  Grabarzy 

Most  Grabarzy powstał w XVIII w. i stanowił część drogi o nazwie Shengjergj, która łączyła 

Tiranę z terenami położonymi na wschód. Przechodził przez rzekę Lenę i należał do dzielnicy 

zajmowanej przez rzeźników i rzemieślników. W 1930 r. bieg Leny został zmieniony i 

znaczenie użytkowe mostu przestało być strategiczne komunikacyjne. W  1990 r. został w 

wyremontowany jest przeznaczony tylko dla pieszych.    



 

Pomnik Chopina  

 

Pomnik Fryderyka Chopina autorstwa polskiego rzeźbiarza Andrzeja Renesa, ufundowany 

przez Międzynarodową Fundację im. Fryderyka Chopina.  Znajduje się na rondzie przy 

wejściu do parku miejskiego Liqenit.  

Na terenie parku znajduje się Jezioro Tirańskie, Mauzoleum rodziny Królewskiej, Ogród 

Botaniczny, kompleks basenów oraz nowoczesny plac zabaw dla dzieci. Teren jest chętnie 

odwiedzany przez mieszańców Tirany, stanowi część rekreacyjną miasta.  



 

Park miejski 


