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Először is szeretném azzal kezdeni, hogy az Erasmus program egy 

hatalmas lehetőség minden diák számára. Lehetőség nyílik megismerni 

különböző kultúrákat, elsajátítani különböző idegen nyelveket és akár életre 

szóló barátságokat kötni. Nem utolsó sorban, pedig szakmai szempontból is 

nagyon hasznos, hiszen beleláthatsz egy külföldi egyetem működésébe, 

megismerkedhetsz külföldi szakemberekkel, ráadásul az életrajzodban is 

remekül mutat egy külföldi egyetemen töltött szemeszter. Ezért is szeretném 

minden diáktársamat arra buzdítani, hogy éljenek ezzel a rendkívüli 

lehetőséggel. 

A pályázatommal a 2015/2016-os év őszi szemeszterére nyertem kiutazási 

lehetőséget Foggiába.  Foggia  Dél- Olaszországban fekszik körülbelül 2 órára 

Nápolytól és 1,5-re Baritól.  Wizzair járatokkal 1,5 óra alatt elérhető mindkét 

város Budapestről. Mivel ezek fapados járatok, így nem kell rögtön az 

ösztöndíjunk egyharmadát repülőjegyre költenünk, elég olcsón kivitelezhető az 

utazás. Mindkét nagyvárosból rendszeresen indulnak buszok és vonatok is 

Foggiába. Én személy szerint minden alkalommal Bariba repültem, így ezt az 

útvonalat jobban is tudom ajánlani. 

Szeptember 16-án érkeztünk meg az új lakóhelyünkre. Az éghajlat 

olyannyira mediterrán, hogy még 2 hétig 35-40 fok körül mozgott a 

hőmérséklet. A szállásomat én magamnak találtam, de később kiderült, hogy 

ezzel kár volt vesződnöm. A helyi erasmus diákokat segítő csapat, azaz az ESN 

mindenkinek elintézte a lakásbérlést már kiutazás előtt. Megadtuk az érkezésünk 

pontos idejét, és ők a buszmegállóban vártak minket, hogy segítsenek beköltözni 

az új lakásunkba. Ez a fajta „ pick-up” szerviz az ismerőseim elmondása alapján 



szinte csak Foggiában működik. Nagyon hálás vagyok a segítőknek, akikkel 

kiutazás előtt mindenképpen érdemes felvenni a kapcsolatot, nagyon 

segítőkészek, bármilyen kérdésre szívesen válaszolnak. 

Mi Károlis lányok voltunk az első magyar csapat ebben a városban, így a 

papírmunkával akadt néhány nehézségünk. Először is kiderült, hogy nincs angol 

nyelvű oktatás az egyetemen, bár a kiutazásnak nem volt feltétele az olasz tudás. 

A tanárok pedig nem nagyon szeretnek időben válaszolni az e-mailekre. 

Ráadásul azok az órák, amiket itthon felvettünk a kinti egyetemre nem is 

indultak. Kicsit más a rendszer, mint itthon minden később kezdődik, később 

derül ki. Azonban a végén minden jóra fordult, a helyi erasmus koordinátor 

nagyon készséges volt, és a tanárok is megengedték, hogy angolul 

vizsgázhassunk a tárgyaikból. Azt tudom tanácsolni, hogy első egy-két hétben 

érdemes több tanárral is beszélni, egyeztetni a vizsgakövetelményekről, hiszen 

szinte biztos, hogy változtatni fogsz a Learning Agreementeden. A másik jó 

tanácsom pedig, hogy nem kell aggódni tényleg minden megoldódik, csak kicsit 

„ olaszosan” megy náluk az ügyintézés ( de ebbe nem is olyan nehéz 

belerázódni, mint gondolnánk).  

A külföldi diákoknak, akik nem beszélnek olaszul sem kell aggódniuk, az 

egyetem hirdet kezdő olasz kurzust. Ami egyrészről nagyon hasznos, másrészről 

pedig viszonylag könnyen teljesíthető 3 kredites tantárgy. 

Az egyetem mellett persze nagyon fontos a szórakozás is főleg, ha éppen 

az Erasmus félévét tölti az ember. Mi a barátaimmal szinte az összes ESN által 

szervezett kiránduláson részt vettünk. Ezek a kirándulások nem sokkal 

drágábbak, mintha magadnak szerveznéd, ráadásul ezeken összekovácsolódhatsz 

a többi országból érkezett diákokkal. Így jutottunk el Rómába, Pompeibe, 

Nápolyba, Salernoba és rengeteg környező gyönyörű kis tengerparti városba. A 

kirándulásokon kívül szinte minden hétre szerveztek számunkra valamit. Nyelvi 



tandemet, karaoke estet stb. ezeken is érdemes részt venni, hiszen mindig jó 

hangulatban teltek. 

Egyénileg is szerveztünk utazásokat. A jegyek körülbelül annyiba 

kerülnek, mint itthon. Utolsó előtti hetünkön Szicíliába utaztunk egy hétre, amit 

csak ajánlani tudok, talán a leggyönyörűbb hely, ahol valaha voltam. Hazafele a 

Flixbus társaság buszaival jöttünk így jutottam el Firenzébe, Milánóba, 

Bolognába és Veronába. Ezt a társaságot mindenképpen keresse fel, aki kint 

szeretne utazgatni.  

Néhány jó tanács a végére, annak, aki Olaszországba készül. Ha deviza 

számlát csináltatsz legjobb, ha a CIB banknál teszed, így kint is díjmentesen 

tudsz pénzt felvenni. Ha külföldi SIM kártyát veszel, mindenképpen hasznos, ha 

van hozzá mobilinternet, mivel külföldön mindenki internetes alkalmazásokon 

keresztül kommunikál. A boltok fél 2-től fél 5-ig zárva tartanak, vasárnap pedig 

szinte semmi sincs nyitva. 

Életem legkalandosabb és legcsodálatosabb félévét köszönhetem ennek a 

programnak, aminek keretében csodálatos embereket ismerhettem meg. Tágult a 

látóköröm, elfogadóbb lettem, úgy gondolom ennek a kalandnak 

személyiségformáló ereje is van. Olaszország pedig az egyik legtökéletesebb 

hely, ahol eltöltheted az ösztöndíjad! 

 


