
Erasmus élménybeszámoló 

Róma 

 

Másodéves pszichológushallgatóként nyílt lehetőségem a 2019-es őszi szemeszterben 

Rómában, a Lumsa egyetemén tanulni. Először is fontosnak tartom leszögezni, hogy 

mindenkinek nagyon ajánlom az Erasmuson való részvételt! A program kiváló lehetőséget 

nyújt a mélyebb önismeretre, rengeteg élmény szerzésére, és nem utolsó sorban önállóságra is. 

Utazás előtt  

A pályázat elnyerése után sor kerül a különböző adminisztrációs munkák elvégzésére. A 

kitöltendő papírokról az Erasmus iroda e-mailben értesít majd titeket. A papírmunkák közül, 

amit fontosnak tartok kiemelni, az a  kedvezményes tanulmányi rend, amit minden 

Erasmusosnak igényelnie kell (a dokumentum megtalálható a Károli Erasmus oldalán). Ez a 

dokumentum lényegében azokat a gyakorlati, (vagy konzultáció) órákat tartalmazza, amelyeket 

kedvező feltétellel tudtok majd elvégezni, azaz a részvétel hiányában teljesítitek őket. Ilyenkor 

a tanárokat egyesével kell e-mailen keresztül vagy személyesen felkeresni, hogy hajlandóak-e 

segíteni nektek, illetve hogy milyen alternatív megoldást tudnak felajánlani az óra elvégzésére. 

Fontos, hogy a tanárokat, a gyakran nehéz elérés miatt érdemes már a kiutazás előtt 1-2 

hónappal felkeresni! Persze, ha valaki nem szeretne gyakorlatot kintről végezni, akkor ez 

tárgytalan. Itthoni egyetemvégzés mértéke sok mindentől függhet, de én ajánlom, hogy minél 

több kreditet próbáljatok meg felvenni, az átlag fenntartása érdekében. Ha a kinti egyetem olyan 

kurzuslehetőséget kínál, amit itthon is tanulnál valamikor, akkor érdemes ezeket az órákat 

felvenni, mert így jó esetben el tudják nektek fogadtatni itthon elvégzett kurzusként. Ha pedig 

olyan tárgyakat tanultok kint, amelyet nem lehet otthoni tárgynak megfeleltetni, akkor azt 

„szabadon választható tanegységként” fogják elkönyvelni. 

A szálláskeresés nagy fejtörést okozhat, főleg Rómában, mivel a városban óriási távolságok 

vannak. A legjobb, ha az egyetem közelében, vagy pedig az A (narancssárga) metróvonalán 

kerestek lakhatást a könnyebb  közlekedés érdekében. Illetve még Trastevere, Bologna, San 

Giovanni környékét is nyugodt szívvel tudom ajánlani. Sajnos Róma elég drága város, így a 

kiadó szobák ára is borzasztóan magas tud lenni. Azonban kellő körültekintéssel ki lehet fogni 

olcsóbb szállásokat is. Nekem sikerült 300 euróért találnom egy kiadó szobát, (ami elég 

olcsónak számít, átlagosan 4-500 euró a szobabérlés) nem túl közel az egyetemhez, de nem is 

a világ végén. Néhány oldal, ahol szállást tudtok keresni: 

 https://www.spotahome.com/ 

 https://erasmusu.com/ 

 https://www.nestpick.com/rome/ 

Róma, Lumsa 

Rómában élni és tanulni nagyszerű lehetőség volt! Kulturálisan nagyon gazdag a város, mindig 

van valami program, tennivaló. Az élet azonban gyakran elég hektikus tud lenni. A közlekedés 

teljesen kiszámíthatatlan, a metró talán még a legmegbízhatóbb. Minden közlekedésre plusz fél 

órát kell számolni, mert vagy jön a busz, villamos, vonat vagy nem. Itthon a MÁV késése csak 

kispályás az ottani viszonylatokhoz képest. A havi bérlet az 35 euró, és nincsen sajnos 

diákkedvezmény. A csúcsidőkben (reggel 8-9, este 5-6) még sokkal nehezebb eljutni a-ból b-

https://www.spotahome.com/
https://erasmusu.com/
https://www.nestpick.com/rome/


be, épp ezért ha messzebb laknátok majd az egyetemtől, akkor érdemes az órákat kevésbé 

forgalmasabb periódusra felvenni. Az egyetem egyébként fantasztikus elhelyezkedéssel 

rendelkezik, közvetlenül az Angyalvár és a Vatikán között található. (Úgy gondolom, ezt a 

Bécsi út után különösen nagy felüdülésként éli meg az ember ). 

Sajnos a szervezéssel elég sok probléma merült fel, mivel a római egyetem egyetlen 

pszichológiai tárgyat sem indított angolul az őszi félévben (a tavasziban valamiért négy kurzus 

is indul), ami igen csak megnehezítette a tanulmányaim. A tanárokkal való konzultálás után az 

a megoldás született, hogy az órákat papíron olaszul teljesítem, de a vizsgát angolul tehetem le. 

Ez az intézkedés is elég stresszesnek és macerásnak bizonyult, de egyáltalán nem 

megoldhatatlannak! Sikerült pár segítőkész vizsgáztatót találnom, akiknél sikeresen zártam a 

félévet. Az egyetem különböző szintű olasz nyelvi kurzusokat hirdet, amit nagyon szerettem. 

Én a b1-es szintre kerültem, ami 100 euróba került, és összesen 40 órát foglalt magába. 

Szerintem nagyon hasznos volt, és sokat fejlődtem a kintlétem alatt.  

Összességében nagyon élveztem Erasmusosnak lenni, megismerhettem rengeteg érdekes 

embert, barátokra tehettem szert, és nem utolsó sorban sokat utazhattam. 


