
Erasmus+ Padovában 

 

2019 őszi félévét Padovában töltöttem. Az Universita degli Studi di Padova egyetemet azért 

választottam, hogy fejlesszem az olasz nyelvtudásomat, illetve, hogy minél több olasz 

művészeti emléket láthassak a kiutazásom ideje alatt.  

 

Utazás, programok, a nyelv 

Padova elhelyezkedése ideális, könnyen megközelíthető a trevisoi repülőtérről. Közvetlen 

buszjárattal is rendelkezik Magyarországra, ha pedig már kijutott ösztöndíjasként ott laksz, 

akkor sok közeli városba el tudsz egyszerűen és rövid idő alatt látogatni (legközelebbi városok: 

Velence, Treviso, Bologna, Verona, Vicenza és még sorolhatnám). Véleményem szerint 

Olaszországon belül a közlekedés vonattal a legegyszerűbb és legkényelmesebb. 

 Padova igazi nyüzsgő egyetemi város, az élet mozgalmas, mindig akad egy program, 

rendezvény, amit érdemes megnézni. Minden embertípus megtalálhatja a neki megfelelő 

elfoglaltságot az egyetemen belül és azon kívül is. Rengeteg a múzeum, a művészeti emlék, 

kulturális rendezvény. A helyiek és a külföldi diákok is kedvesek és szeretnek idejük 

nagyrészében az utcán, kávézókban, bárokban tartózkodni, tehát egyszerű új barátságokat 

kötni. Az emberek javarészt tudnak angolul, persze az ügyintézéshez szükséges lehet az 

alapvető olasz tudás (például a postán, vagy internet elintézéséhez stb.). A többi ösztöndíjas 

diák közül kevesen beszélnek olaszul, de angolul jól tudnak. A padovai egyetemre a világ 

minden tájáról érkeznek és mindenki rendkívül közvetlen és igyekszik minél több programban 

részt venni. Az első héten, még a kurzusok indulása előtt az Erasmus Student Network 

különleges programokat szervez az Erasmusos diákoknak, ahol lehetőségük nyílik megismerni 

egymást és Padovát. Ezeken a tematikus találkozásokon a cél a különféle kultúrák megismerése, 

kapcsolatok építése, a közös szórakozás. Szerveznek utazásokat, túrákat, közös főzéseket is. 

Némelyik program ezek közül egy bizonyos pénzösszeg ellenében érhető el. Amennyiben 

ezeken szívesen részt vennél, akkor érdemes ESN kártyát készíteni, ami kedvezményt biztosít 

bizonyos belépőkre és még repülőjegy vásárlásához is felhasználható. Ezekről a lehetőségekről 

a Welcome week idején részletesen tájékoztatnak majd.  

 

 



Szálláskeresés, albérlet 

A kiköltözés szempontjából érdemes pár dolgot előre tudni. Mivel én nem kaptam kollégiumi 

elhelyezést, igy magán úton kerestem lakhelyet magamnak. Nem szerettem volna 

tömegközlekedéssel bejárni, emiatt olyan szállást kerestem, amely elérhető távolságra van az 

egyetemtől. Az egyetemnek rengeteg épülete van városszerte, tehát ha van lehetőséged előre 

tájékozódni, akkor érdemes megnézned, hogy a tervezett kurzusaidat melyik épületben tartják. 

Abban az esetben, ha ezt még nem tudod, akkor legalább az általad hallgatott szaknak a 

főépületét tanácsos megkeresned, aminek köszönhetően az elhelyezkedését figyelembe véve 

tudsz szobát, albérletet keresni. Segítség lehet egy bicikli beszerzése is, amit Olaszországban is 

meg tudsz tenni. Padovában rengetegen közlekednek biciklivel, ami lehetőséget ad, hogy 

egyszerűen bejárhasd a város.  

 

Könyvtárak 

A különböző karokhoz, tanszékekhez különböző könyvtárak is tartoznak. Van, amelyhez több 

könyvtár állományát is érdemes használni. A könyvtárakba ingyenes a belépés és a könyveket 

a diákigazolványoddal ki is lehet kölcsönözni. A könyvtárakban ingyenes internet elérhetőség 

is található. A könyvek számozása és elhelyezése különbözik a magyar rendszertől, de az ott 

dolgozók készségesen segítenek a könyv megtalálásában. A könyvtárak általában nagy 

állománnyal rendelkeznek, jól felszereltek, kényelmesek és véleményem szerint igazán szépek 

is. A forgalom is elég nagy ezeken a helyeken, főleg vizsgaidőszakban, amikor rengeteg diák 

megy oda tanulni, akár csoportosan is. Ebben az időszakban érdemes korán érkezni. 

 

Tanév rendje, vizsgák 

A szemeszter Olaszországban később kezdődik és később is végződik. A szóbeli vizsgák a 

bölcsészkaron általában január 20-a körül kezdődnek, ezzel érdemes előre tervezni, mielőtt az 

otthoni és a kinti vizsgáinkat felvesszük. A vizsgák felvételéről időben fognak tájékoztatót 

küldeni. A kurzusok nagyobb kreditszámmal rendelkeznek, ami azzal jár, hogy egy kurzus 

hetente több alkalommal igényel megjelenést. A tanárok tapasztalataim alapján segítőkészek és 

nyitottak a külföldről érkező hallgatók ötleteire és kérdéseire.  

Összességében úgy gondolom, hogy az Erasmus program a szakmai fejlődés, a nyelvtudás 

elmélyítése és az új kapcsolatok létesítése mellett új látásmódot ad az embernek. Ez egy 



csodálatos lehetőség arra, hogy megismerjünk különböző kultúrákból származó embereket és 

szélesítsük a látókörünket. Ráadásul talán a legfontosabb, hogy az új tapasztalatok révén jobban 

megismerjük saját magunkat is. Úgy vettem észre, hogy az Erasmus program a legtöbb diáknak 

felnyitotta a szemét és tisztává tette, mit szeretne tenni a jelenével, majd a hat hónap elteltével 

azzal a bizonyossággal tért haza, hogy rájött, milyen jövőt szeretne önmagának kialakítani.  

 

Félix Cerina Berill 


