Aki Olaszországba pályázik ösztöndíjra, annak elnyerése után szinte azonnal érdemes elkezdeni
szállást keresni kiváltképp, ha nem egy teljes évet tervezünk ott eltöltei. Mivel Olaszországban
nincsenek, vagy csak nagyon kis létszámú kollégiumok vannak ezért az egyetemi félév
megkezdése körül már szinte lehetetlen szobát találni. A helyzetet az sem segíti, hogy az esetek
nagy többségében a tulajdonosok minimum egy évre keresnek bérlőt, így sok esetben nem is
válaszolnak az olyan levelekre, amikben ennél rövidebb időre keres valaki szobát. Szállás
ügyben pedig érdemes olaszul írni, mivel a tulajdonosok nagy része nem beszél angolul, így
több levélre kaphatunk választ. E mellet érdemes felvenni a kapcsolatot a fogadó egyetemünk
Erasmus Student Network csoportjával is, mivel ők is sokat tudnak segíteni, hogy az egyetem
közelében találjunk albérletet, valamint Facebook-os csoportokat is érdemes keresni, mivel
sokan csak ilyen helyeken hirdetik meg a szobáikat.
A tantárgyak keresésekor érdemes odafigyelni, hogy milyen nyelven tartják az adott órákat,
mivel gyakran tartozik angol tárgyleírás az olasz nyelvű tárgyakhoz is. Valamint hasznos, ha a
tanév kezdése előtt egy héttel megtudunk érkezni, így van idő elintézni a különböző
papírmunkákat és kicsit felderíteni a várost és megtervezni a mindennapi rutinunkat.

A következőek kifejezetten Pisával és az ottani élettel kapcsolatos tapasztalataimra
vonatkoznak. Pisában is mint már a fentiekben is említettem szinte egyáltalán nincsen
kollégium, csak egy nagyon pici, ami szinte mindig tele van. Így erre nem igen érdemes
alapozni, viszont rengeteg szálláslehetőség van, mivel az egyetem nagyon nemzetközi és sok
külföldi hallgató érkezik. Ilyen szempontból a pisai egyetem kitűnő választás azok számára,
akik a nyelvtudásukat szeretnék fejleszteni, mivel az egyetemen tanuló diákok majdnem fele
más országból származik és a városban élő közösség is nagyon sokszínű. A diákok többsége
beszél angolul, viszont, ha a boltban vagy egyéb helyen szeretnék segítséget/információt kérni,
akkor bizony az olaszt kell használnunk.
Ha egy kis pénzt szeretnénk spórolni érdemes odafigyelni, hogy melyik boltban végezzük a heti
nagybevásárlást. Olyan nagy szupermarket, mint a legtöbb magyar nagyvárosban nem igen van,
talán így gyakori, hogy nem lehet egy helyről mindent beszerezni. Valamint az egyes üzletek
közt is feltűnően nagy az árrés, például az Eurospin-ben látványosan kevesebb lesz az egy heti
ételért fizetett számba, mint mondjuk a Coop-ban. Az éttermek és bárok tekintetében a ferde

torony közelében némiképp talán drágábbak, de nem jelentősen. Tehát a belvárosban az
éttermek többnyire egy árkategóriában mozognak. Arra viszont érdemes figyelni, hogy az
étteremekben körülbelül 5 eurós felszolgálási díjat számolnak hozzá a számlánkhoz és néhány
cukrászdában és bárban is ez a helyzet, amennyiben asztalnál ülve szeretnénk elfogyasztani a
kikért italt vagy desszertet. A hagyományos olasz ételek mellett érdemes kipróbálni az
aperitiveket is, ami itt nem érkezéskor elfogyasztandó rövid ital, hanem egy, bármilyen
italmellé csekély plusz összegért elfogyasztható kis „falatkák”. Ezek, a helytől függően, a
kaviárral ízesített mini szendvicsektől a tojáson át a tésztaételekig terjedhetnek, amelyekből
kedvünkre kóstolgathatunk.

