
POLITECNICO DI MILANO

La meva experiència a l’Università Politecnico di Milano puc dir que ha sigut

increïble.  Primer  de  tot  vaig  decidir  anar  a  una  universitat  italiana

concretament  a  Milan,  el  politecnico  és  una  de  les  universitats  més

prestigioses tant en arquitectura com en enginyeria, es poden trobar dos

campus, el meu que era el Campus Leonardo (città studi) i n’hi ha un altre

que es troba a Bovisa on es fa enginyeria mecànica i disseny industrial. 

Abans  de començar  les  classes  el  politecnico  organitza  una setmana de

benvinguda  al  campus  universitari  de  Bovisa  (pels  que  aneu  al  primer

quatrimestre  es  la  última  setmana  de  setembre),  recomano  assistir-hi

perquè allí us explicaran el funcionament de la Universitat. El que no se us

pot oblidar és anar a firmar el certificat d’arribada i sortida, ja que és molt

important per a que us donin la beca.  El podeu anar a firmar el dia de la

welocome week o si voleu podeu anar al  studesk 2, que es troba a via

golgi (situat a la universitat de Leonardo – M2 Piola), aquí es el lloc on teniu

d’anar  sempre i  quan  tingueu algun  dubte  en temes administratius,  per

exemple quan tingueu de fer la  matricula de les assignatures que teniu

firmades al learning. 

En general  a  Itàlia  les  carreres  universitàries  són de 5 anys,  dividits  en

laurea trienale (de tres anys) i laurea magistrale (de dos anys). En el meu

cas vaig escollir tres assignatures (dues d’enginyeria i una d’arquitectura,

totes tres pertanyen a la laurea magistrale). Es molt recomanable no agafar

més de quatre assignatures,  perquè porten molt  temps,  tant  d’assistir  a

classe (important), com la feina que comporta. 

Segons la meva experiència puc dir que no regalen l’aprovat  ni molt menys

(ets un alumne més), i per això t’has d’esforçar, sobretot un mes abans dels

exàmens.  La  metodologia  dels  exàmens  és  diferent  a  la  que  estem

acostumats, la puntuació es sobre 30, i l’aprovat s’assoleix a partir de 18

punts. Els exàmens habitualment són orals (solen fer 4 o 5 preguntes). I es

importantissim que  t’apuntis als exàmens (es troba dins del servizi

online- esami – inscrzione agli esami) que s’obre un mes abans, i si no

fas  la  inscripció  no  tens  dret  a  l’examen,  per  això  és  molt  important

inscriure’s. També veureu que hi han diverses convocatòries (exactament 5



intents),  jo recomano presentar-se a la primera i si  no la supereu, no us

preocupeu perquè una setmana després hi ha un altra prova. En el meu cas

que va ser al primer quatrimestre, vaig fer les proves a finals de gener i la

segona convocatòria era al febrer, les següents convocatòries són una al

juliol i dos al setembre. 

Altres coses que podeu fer quan arribeu a la universitat, es anar a l’oficina

de  la ESN, on us faran la targeta (heu de portar 5 euros i  una foto de

carnet),  amb la qual podreu participar a diverses activitats que organitzen,

com són viatges o descomptes a diverses discoteques.  Jo vaig anar a la

Toscana amb la ESN i la veritat que vaig gaudir molt, el viatge va estar molt

ben planificat, i amb el preu entrava tot (desplaçament amb autobús, guia,

alberge, sopars). I pel que fa a les discoteques que es troben dins de la ESN

són:  dimarts  hollywood,  dimecres  old-fashion,  dijous  the  club,  divendre

alcatraz (la meva preferida), dissabte le banque. 

ALLOTJAMENT I TRANSPORT

Podria dir que el m2 de superfície útil d’una habitació és exageradament car,

i buscar pis al setembre es pot convertir en un infern. El Politecnico té una

sèrie  de   residències  que  estan  subvencionades,  i  per  tant  són  més

econòmics que els pisos, els preus oscil·len des de els 400€ a 600€, a part

que l’ambient de la residència no tel donarà un pis i podràs aprendre molt

més. La millor sens dubte seria la Galileo Galilei ( a 10 minuts del Duomo),

però s’ha de vigilar amb les places d’inscripció (perquè hi ha molta gent que

i  vol  entrar).  En  el  meu  cas  vaig  buscar  un  pis  amb  una  habitació

compartida, el vaig trobar en una agencia anomenada Dovevivo, però no la

recomano per a res, ja que et fan pagar tres mesos de fiança, i al marxar

abans de un any (en el nostre cas) et cobren una penalització de un mes i

mig,  per  això no la  recomano.  Aquests  són els  links  que més us poden

servir: 

 http://www.residenze.polimi.it  

 http://www.agenziauni.comune.milano.it/dccasa-front/home.html  

Pel que fa el transport a la zona metropolitana de Milan no és tant car, la

targeta mensual de l’estudiant costa 22 euros. 

ALTRES

http://www.residenze.polimi.it/
http://www.agenziauni.comune.milano.it/dccasa-front/home.html


També us deixo un link d’un amic que he fet  l’erasmus amb mi. Explica

molt bé com és fa “el papeleo de l’erasmus”. 

 https://www.youtube.com/watch?v=c5nGwp7CAH8&t=128s  

https://www.youtube.com/watch?v=c5nGwp7CAH8&t=128s

