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Először is mindenkit bátorítani szeretnék, hogy akármennyire is bonyolultnak és
végelláthatatlannak tűnnek a papírmunkák a kiutazás előtt (és közben is), ez ne rettentsen el attól, hogy
belevágj, hiszen életed legszebb élményének mondanál nemet.
A következő sorokban néhány kategóriába szedve részletezem azokat az információkát, amik
segítségül szolgálhatnak egy kiutazás előtt állónak.

Tanulmányok:
A Campus Mundi ösztöndíjprogram keretében belül Olaszország legnagyobb kikötővárosában,
Genovában kezdhettem a tavaszi félévemet 2019-ben. A Campus Mundi ösztöndíjról, annyit érdemes
tudni, hogy szinte teljes mértékben megfelel az Erasmus+ követelményeinek, annyi különbséggel,
hogy 15 helyett 20 ECTS kreditet kell teljesíteni kint. Azonban a pénzügyi támogatás jelentősen
magasabb, így mindenkinek ajánlom, hogy pályázzon rá.
A Széchenyi István Egyetem logisztikai mérnöki (Bsc) hallgatójaként nem volt a legegyszerűbb a
képzésemhez megfelelő fogadó intézményt találni. Hosszas keresés után végül az Università Degli
Studi Di Genova hallgatójává váltam, ahol egy angol nyelven folyó szak kurzusain tudtam részt venni
(Safety engineering for transport, logistics and production). Mesterszakhoz híven az összes kurzusom
rendkívül gyakorlatias volt, magas tudású professzorokkal. A 4 választott tárgyam alatt 8 különböző
szoftverrel kellett dolgoznunk, valamint használatuk segítségével év közbeni beszámolót is készíteni
kellett, amelyet végül a vizsgán prezentáltam az elméleti teszt elvégzése előtt.
Olaszország vizsgajegy-rendszere eltérő az itthoniakhoz képest. A maximális megszerezhető
pontszám 30, ahhoz pedig, hogy átmenj a vizsgán 18 pont szükséges. Ezt a minimumot véleményem
szerint egyszerűen lehet teljesíteni, és ahogy kint észrevettem az olasz diákok is 26-27 pontig
elégedettek az eredményeikkel. A vizsgáról még annyit érdemes tudni, hogy többségük szóbeli, így
meghirdetett vizsgaidőpontok ritkán vannak (Neptun sincs). Általában levelezés útján közösen
egyeztettünk a vizsga napjáról.
Természetesen nem minden tárgy van angolul, sőt az egyetem kurzusainak 90% olasz nyelven
folyik. A szakmai kurzusok mellett, minden Erasmusos diáknak lehetősége van egy olasz
nyelvkurzuson való részvételre is, ahol egy előzetes nyelvi felmérő alapján a szintednek megfelelő
osztályba kerülsz be. A félév végén egy vizsgával lehet teljesíteni a kurzust, amellyel egy elismervényt
is adnak.

Szállás:
A szálláskeresés mindig az egyik legstresszesebb feladat, főleg, hogy a legtöbb tulajdonos nem
beszél angolul csak olaszul. Személy szerint én már a kiutazásom előtt egy hónappal nekiálltam a
kutatásnak különböző facebook csoportokhoz csatlakozva (pl. Affiti a Genova, de rengeteg csoportra
lehet találni). Végül sikerült egy albérletet foglalnom két másik olasz lánnyal osztozva. Az albérleti
árak természetesen elhelyezkedéstől, felszereltségtől és a lakók számától is függ, de kb. 280-350 euró
havi költséggel kell számolni. Azzal azonban számolni kell, hogy általában havi kezdéssel lehet csak
beköltözni, így két hetet egy hostelban töltöttem. Ha hasonló cipőben járnál csak ajánlani tudom a
Victoria Dorms hostelt, amely kedvezményesen szállásolja az Erasmusos diákokat.

Albérlet helyett kollégiumi szállásra is lehetőség van, amelyekben minden szobában 2 ágy és egy
saját fürdőszoba is található. Ennek az ára havi 350 euró, azonban ebből 100 euró az egyetemi
menzára van befizetve. Ugyanis nem mindegyik kollégium rendelkezik felszerelt konyhával (van, ami
csak mikróval). Ez azt takarja, hogy mindennap kapsz egy „ingyenes” menüt, ami általában egy tál
tésztát, húst és salátát vagy joghurtot tartalmaz. Ez mellett pedig a második étkezést kedvezményesen
veheted meg. Az adagok azonban elég nagyok, több ismerősöm is ebédelt és vacsorázott meg
ugyanabból az egy menüből.

Közlekedés:
Genováról tudni kell, hogy tele van emelkedőkkel és lépcsőkkel, így biciklizés szempontjából nem
a legtökéletesebb választás (inkább a motorok városának mondanám). Azonban az egyetemi karok,
talán a mérnöki kivételével a belvárostól maximum 20 percnyi sétára helyezkednek el. Rossz idő
esetén azonban a tömegközlekedés is megfelelően ki van építve. A nap nagyrészében 5-7 percenként
érkeznek a buszok. Illetve egy mindössze egy vonalból álló „metróhálózat” is ki van építve, amellyel
gyorsan eljuthatsz a város egyik végéből a másikba. A jegyekről annyit kell tudni, hogy 100 percig
érvényesek és minden trafikban megvehető 1,5 euróért. A havi bérlet ára pedig 46 euró.

Szórakozás:
A kezdetekben az ESN rendkívül aktívan tevékenykedett, amely jelentősen megkönnyítette a
beilleszkedés folyamatát. Az első héten a Welcome Week keretén belül mindennapra jutott valami
program, amely segítségével megismerkedhettünk a többi erasmusos diákkal. (pl. korcsolyázás,
international dinner, karaoke, city tour, party). A későbbiekben egy hét nagyjából így nézett ki: hétfőn
mozi, kedden sportesemény, szerdán és pénteken bulizás, míg hétvégente többször is szerveztek
kirándulásokat (Siena, Bologna, Velence, túrázás). Majd időről időre a szervezett programok száma
redukálódott, de ez nem jelentett problémát hiszen ekkora már mindenkinek kialakult a baráti
társasága. Illetve volt egy törzshely (Matteotti lépcsői), ahol minden bulizás előtt egy nagycsaládként
összegyűltek az erasmusosok, beszélgettek, iszogattak (általában 50-70 ember gyűlt össze).

Végezetül néhány pontban összefoglalnám, hogy mi teszi olyan különlegességé, és életem legszebb
időszakává az Erasmust:
 magabiztosabb és önállóbb lettem, tudatosult bennem, hogy rengeteg dolgok el tudok végezni
egyedül is
 a világ minden tájáról szereztem barátokat/ismerősöket (összesen 58 országból)
 Olaszországban egy indiai étteremben 11 különböző nemzetiségű emberrel vacsoráztam
 9 órán keresztül túrázva megmásztunk egy hegyet
 rengeteg nemzeti ételkülönlegességet kóstolhattam meg közös vacsorák szervezése során
 életemben először ugrottam le egy szikláról a színtiszta tengerbe
 tengeri gyümölcsök végtelenjét kóstoltam meg
 részt vettem egy olasz lány graduation napján és meghallgathattam a szakdolgozat védését olaszul
(természetesen semmit se értettem)
 olyan mély, hajnalig nyúló beszélgetések részesei voltam, mint még soha
 több helyre jutottam el ebben a fél évben, mint egész életemben, melynek támogatója a Ryanair és
Flixbus éjjeli járatai voltak
 csodálatos emberekkel találkoztam, akik pár hónap alatt a legközelebbi barátaimmá váltak






részt vettem több Seria A meccsen, ahol többek között élőben láthattam a Juventust
meglátogattam az ókori romvárost, Pompeii-t és élőben láttam a pápát
ellopták a telefonomat, amely után figyelmesebbé váltam
rengeteget sírtam egy-egy búcsúzás alkalmából, ekkor éreztem meg, hogy mennyit is adott nekem
az Erasmus
 mesébe illő tájakat/tengerpartokat láthattam (Ligúria kétségkívül Olaszország egyik legszebb
régiója)
A sor még folytatódhatna. De a legfontosabb, hogy rájöttem mennyire szerencsés is vagyok, hogy
lehetőségem volt ilyen felejthetetlen élményeket és barátokat szerezni.
Ha ez a kis ízelítő meghozta a kedved, akkor kérlek ne habozz, hiszen ekkora lehetőség ritkán
adódik az életben. Ha esetleg valami kérdésed merülne fel, szívesen válaszolok bármire.
(boronkay16@gmail.com)

