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LUMSA 

A 2016/17-es félévemet Rómában a LUMSA egyetemén töltöttem, pszichológia 

szakos hallgatóként. Mielőtt kiutaztam volna, egy kéthetes, csoportos, gyorstalpaló 

olasztanfolyamon vettem részt a Studio Italia-nál, melyet mindenkinek nyugodt szívvel 

ajánlok. A félév kezdése előtt kb. 2 héttel korábban utaztam ki, hogy legyen időm az összes 

papírmunkát időben megcsinálni. Az olaszokról fontos tudni, hogy sokkal lassabban működik 

náluk minden, így érdemes inkább mindent korábban elkezdeni, mert a dolgok az esetek 95%-

ban sosem úgy fognak történni, ahogy azt vártuk . Szintén érdemes előre több 

fénymásolatot is vinni a fontosabb okmányainkról, illetve több igazolványképpel is 

felszerelkezni. Ez több okból is fontos. Egyrészt az egyetemen is le kell adni ezekből egy 

példányt, illetve adókártyát (Codice Fiscale) is kell csináltatni, ahol szintén szükség van 

ezekre. 

Az albérlet keresését érdemes időben elkezdeni, ugyanis Rómában sem olyan könnyű 

viszonylag központibb helyen, megfelelő minőségű lakhatást találni megfizethető áron. Ebben 

segítségünkre lehet a Spotahome oldala (https://www.spotahome.com/), illetve több olasz 

nyelvű albérletet hirdető oldalt is találhatunk. Ugyanakkor nem árt vigyázni itt sem és csakis 

megbízható személynek, társaságnak utaljunk előre pénzt, mert itt is lehet hallani átveréses 

történeteket. Mindezeken kívül az egyetemnek van egy Servizio Alloggi 

(http://www.lumsa.it/entra_servizio_alloggi) nevű szervezete, mely albérleteket kínál 

megbízható forrásból és viszonylag jó áron. Ezekre is érdemes időben lecsapni, mert sok lakás 

esetében az 1 éves tartózkodást preferálják a féléves helyett.  Ugyanakkor az egyetemen 

szinte minden ügyintézés olasz nyelven folyik és csakis az Erasmus irodában beszélnek 

minimális szinten angolul. Ebből kifolyólag csak azoknak ajánlanám ezt az egyetemet, akik 

egy biztonságos középszinten vannak az olasz nyelvből vagy extrém kalandvágyóak .  

 A tanórákat tekintve, elméletben, meg kellett volna hirdetnie az egyetemnek angol 

nyelvű pszichológiai kurzusokat, ám ez valamilyen okból kifolyólag mégsem történt meg. 

Így, mivel én nem rendelkeztem megfelelő olasz nyelvtudással, nem tudtam részt venni az 

olasz nyelvű előadásokon. Ebben az esetben különböző tanárokat kerestünk fel, akikről az a 

hír járta, hogy tudnak angolul és hajlandóak is angolul vizsgáztatni. Szerencsére a tanárok és 

egyáltalán az olaszok elég rugalmasak, így ezzel nem volt probléma. Emellett 80 euró fejében 

lehetőségünk nyílt olasz nyelvkurzuson való részvételre, melyet mindenkinek ajánlanék, aki 
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erre az egyetemre megy. A kurzus nagyon érdekes volt, sokat tanultunk és remek volt a 

társaság. A tanárnőnk (Sabrina Bergamasco) rendkívül felkészült, kedves és rugalmas volt. 

 A közlekedést tekintve érdemes felkészülnünk arra, hogy Rómában havi 1 sztrájk 

teljesen átlagosnak számít, amikor munkaidő előtt be tudunk jutni a városba, majd munkaidő 

után 2-3 órán keresztül járnak újra a járművek. Összességében a római tömegközlekedés 

sztrájk nélkül is meglehetősen megbízhatatlan, menetrend lényegében nem létezik. Diák 

bérlet sajnos nincs, így egy hónapra 35 euró a bérletünk. Erről fontos tudni, h máshogy 

működik, mint nálunk. Nem az adott naptól érvényes a bérlet, hanem minden bérlet a hó 

utolsó napjáig érvényes, akár a hó elején, akár a hó közepén vettük meg és ugyanannyiba 

kerül. Az olasz „BKK” honlapját itt (http://www.atac.roma.it/index.asp?lingua=ITA) 

találhatjátok, ahol vannak kezdetleges menetrendek (nem éri meg nagyon alapozni rájuk) és 

információk is vannak a jegy-és bérlettípusokról. 

 Róma gyönyörű város, rengeteg látnivalóval és remek időjárással. A belvárostól 

körülbelül másfél óra alatt lejutunk a tengerpartra is, ahová ugyanazt a jegyet, bérletet tudjuk 

használni, mint a városban. Az olaszok nagyon szeretnek mulatni, így rengeteg szórakozóhely 

és bár működik a városban, ahol jól érezhetjük magunkat. A különböző Erasmus szervezetek 

is sok programot szerveznek Rómán belül, illetve minden hónapban egy 3 napos kirándulásra 

is lehetőségünk nyílik. 

Különböző magyar szórakozási lehetőségeket is találhatunk Rómában. Ezekről 

leggyorsabban a Római Magyar Akadémia honlapjáról vagy facebook oldaláról szerezhetünk 

tudomást. Ezen kívül a „Római Magyarok” nevű facebook csoportban is segítőkész 

emberekkel találkozhatunk és pár hasznos információ birtokába is juthatunk. 

 Róma összességében nem egy olcsó város, így nem árt, ha az ösztöndíj mellett van 

némi vésztartalékunk is. Mind a közlekedés, mind az élelmiszer drágább, illetve az albérlet 

esetén is szemfülesnek kell lennünk, ha jó áron, jó helyen szeretnénk lakni. 

 A LUMSA egyetemet azoknak ajánlanám, akik magabiztos olasz nyelvtudással 

rendelkeznek, mivel tapasztalatom szerint csak angol nyelvtudással nem aknázható ki minden 

lehetőség, melyet az egyetem kínál. Arra készüljünk fel, hogy az olaszok nagy része 

meglehetősen nyugis tempóban dolgozik és próbáljunk meg nem minden egyes felmerülő 

problémánál idegeskedni, hiszen ők sem teszik. A kedvencem az volt, amikor az ottani 

Erasmus koordinátor közölte velünk, miután kiderült, hogy lényegében nem tudnak nekünk 
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angol nyelvű kurzust biztosítani, hogy „Ne aggódjanak, a probléma elmúlik magától”. A kinti 

tartózkodás minden tekintetben személyiség formáló és egy teljesen más habitussal 

ismerkedhetünk meg. 

 Ha bárkinek információra, tanácsra, segítségre lenne szüksége, a 

leb.franciska@gmailcom email címen megtalál, vagy akár facebookon (Léb Franciska) is 

szívesen segítek. 
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