Bolonha, Itália
Carolina Cosme
Università di Bologna "Alma Mater Studiorum"

1. Porque é que escolheste Bolonha como o teu destino de Erasmus?
Escolhi Bolonha porque queria muito conhecer Itália e pelo reconhecimento académico da
Universidade de Bolonha.

2. O que é que gostaste mais?
Gostei bastante do local. O campus de ciência política fica em Forlì, que se localiza a cerca
de 50 minutos de Bolonha. É uma cidade mais pequena, mas acolhedora e com bastante vida
estudantil. Também gostei do campus da faculdade que tem muitos espaços abertos.

3. Como foi o processo de escolha de alojamento e onde procurar?
O processo de escolha de alojamento foi fácil porque utilizei uma associação estudantil que
se chama Koinè, que foi criada naquele campus da Universidade. Esta associação facilita uma
lista de alojamentos para futuros estudantes e ajuda-nos no contacto com os senhorios.

4. Qual é o custo de vida?
Não achei muito mais caro do que Lisboa. Porém, depende de onde fazia as compras, em
alguns supermercados mais locais os produtos eram mais caros.

5. Como é a faculdade (Nível de dificuldade, tipo de avaliação)?
A faculdade é ótima, bastante moderna e com bom sítios para estudar. Achei o grau de
dificuldade mais elevado em geral, com algumas cadeiras um pouco exigentes. As avaliações são
contínuas (dois/três testes), com opção de só fazer exame. As aulas são todas em italiano e as
avaliações podem ser em Inglês, com testes traduzidos.

6. Quais são os conselhos que gostarias de dar aos futuros alunos da universidade em
questão?
A nível académico, Bolonha é mais exigente do que o ISCSP, por isso aconselho a preparemse para um estudo um pouco mais intensivo. Existe um curso de italiano que a Universidade de
Bolonha oferece e este é muito bom, até para perceber mais as aulas, visto serem todas em
Italiano.

