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Beszámolóm a 2022-es tavaszi fél évemről Pisában.  

Antal Vanda vagyok másodéves Nemzetközi Tanulmányos szakos hallgató a Széchényi 

István egyetemen. A 2022-es tavaszi félévemet Erasmus+ programmal Olaszországban 

Pisában töltöttem. Mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy menjen Erasmusra, ha van rá 

lehetősége mivel életre szóló élmény és gyökeresen megváltoztatja az embert.  

Kiutazás elött viszont van pár fontos tudni való, amiről szeretnék tájékoztatni mindenkit.  

Az elő és legfontosabb, hogyha ilyenen gondolkoztok már jóval hamarabb kezdjetek el utána 

járni mit és hogyan kell csinálnotok. Az egyetem honlapján megtalálok minden értékes 

információt, illetve a nemzetközi iroda szívesen segít bármilyen kérdésetek van. Az első lépés 

az az lenne, megnézitek, hogy a szakotokon milyen lehetőségeitek vannak ezt egy exel 

táblázatban tudjátok megtenni, majd pedig felállítotok egy sorrendet, amiben 3 helyet 

jelölhettek meg. Majd határidőre elkészítek a szükséges dokumentumokat, de ezt mind 

megtaláljátok a weboldalon. Majd, ha elnyertétek a pályázatot a kikutatás elött kell majd még 

papírmunkával foglalkozni, amint nagyjából egy két honappal előtt érdemes megkezdni.  

Na de nálam, hogy is volt 2021 tavaszi félévében kiderült, hogy elnyertem a pályázatot és 

utána egészen a következő félévig nagyjából semmi tenni valóm nem volt. Majd nagyjából 

decemberben elkezdtem a dokumentumok kitöltését. Igaz én nagyon sokszor konzultáltam a 

Szakfelelősömmel, aki mindenben nagyon sokat segített, együtt kiválasztottuk a 

tantárgyaimat, amiket a kinti és az itthoni egyetemen vettem fel és szépen elkezdődött a 

folyamat.  

Az egyik legnehezebb és legfontosabb dolog szerintem az Erasmussal kapcsolatban a szállás. 

Hiszen, hogy keressünk egy idegen országba, ahol nem ismerünk senkit lakhatást egy fél évre 

vagy egy évre? Ezt az egy dolgot én nagyon későn kezdtem el keresni. Így tanuljatok az én 

hibámból és kiutazásotok elött minimum egy 3 hónappal vagy még többel kezdetek el 

keresgélni. Pisában sajnos nincsen kollégium igy sokkal nehezebb, de írjatok emailt a kinti 

egyetemnek és keressétek fel a kinti ESN szerveretet. Ők biztos, hogy fognak tudni segíteni 

nektek. Ami még nagyon jó ötlet lehet, hogy Facebookon beléptek különböző lakásbérlős 

csoportokba és kiírtok egy posztot, vagy csak elkezdtek nézelődni és így biztosan ráfogtok 

bukkanni egy viszonylag jó lehetőségre.  

Ami Pisát illeti én nagyon élveztem a kint létet. Nagyságát tekintve körülbelül akkora, mint 

Győr a hangulata pedig egy igazi kis régi olasz városét tükrözi vissza. Nekem nagyon pozitív 

volt, hogy az emberek mindenhol nagyon kedvesek és segítőkészek voltak és bármerre 

sétáltam a városban én mindig mosolyogtam mert a szépsége mindig elkápráztatott. Szinte 

mindenhova el lehet jutni gyalog, de ha nem szeretnél sétálni nagyon könnyen lehet biciklit is 

szerezni. Pisában szinte minden egyetemista azzal közlekedik ugyanis a tömegközlekedés 



nincs annyira jól megoldva. Vannak különböző buszok, de sokszor van, hogy nem jönnek, 

vagy csak nagy késéssel.  

Az egyik másik nagyon fontos dolgot szeretnék még megemlíteni az pedig a tanulás nyelve. 

Vagyis, hogy milyen nyelven folyik az oktatás. Itt a pisasi egyetemen sok bonyodalom volt 

ebből amig én kint voltam. Ugyanis vannak karok, ahol az alapképzésen csak olaszul a mester 

képzésen pedig csak angolul tanítanak, de vannak olyan karok, ahol ez fordítva van. Olyan is 

van, hogy mindkét nyelven van oktatás így ezt nagyon fontos előre letisztázni. Sok olyan 

hallgatót ismeretem meg aki csak a megérkezése napján tudta meg, hogy olasz nyelven 

lesznek az órái ő pedig egyáltalán nem beszélte a nyelvet. A tanárok általában nagyon 

kedvesek és segítőkészek voltak. Aki nem beszélt olaszul annak megengedték, hogy angolul 

vizsgázzon, de a tananyagot magának kellet vagy lefordítania vagy valahonnan megszereznie. 

Úgyhogy szerintem ezt minden esetben érdemes előre tisztázni és látni. Nekem szerencsém 

volt, mert viszonylag beszélem a nyelvet így tudtam követni az órákat, illetve letudtam tenni a 

vizsgáimat.  

Most viszont térjünk rá a legizgalmasabb részére ennek a beszámolónak. Ez pedig nem más, 

mint a közösségi élet Pisában. Nagyon fontos, hogy a pisai ESN minden Erasmus hallgatót 

bevesz egy nagyon nagy csoportba, ahol folyamatosan kaptuk az információkat. A csoportról 

először kaptunk egy emailt, amiben köszöntöttek minket é egy linken keresztül tudtunk 

belépni. Az első napokban elmehettünk találkozni az ESN tagokkal és kitudtuk válltani az 

ESN kártyánkat ezután pedig következett a Welcome week ami még a szemeszter kezdése 

elött volt. Ezen a héten miden nap csodálatos programokkal vártak minket, hogy 

megismerhessük őket és egymást is. Ez nagyon sokat segített a barátságok kialakításában, 

illetve abban, hogy mindenki otthon érezze magát. Majd ahogy elkezdődött a szemeszter 

lecsökkentették az eseményeket, de még így is hetente kétszer háromszor voltak programok, 

amikre tudtunk regisztrálni. A tanítás szüneti napokra vagy néha hétvégente pedig 

kirándulásokat szerveztek így volt szerencsénk ellátogatni Luccaba, Sienaba, Nápolyba és 

Milánóba. 

 

(Ez Sienában készült.) 

 Szerintem nagyon nagy szerepe volt az ESN-nek abban, hogy milyen gyorsan milyen mély 

barátságokat tudtunk kötni. Nagyon gyorsan mindenki úgy érezte, hogy megtalálta a kis 

családját és az otthonát távol az igazi családjától otthonától. Én mindenkinek csak ajánlani 

tudom Pisát remélem olyan marad min amilyen most! Mert én nagyon élveztem és tényleg 

életre szóló élményekkel és barátságokkal tértem haza. Az biztos, sokkal kevesebb lennék, ha 



nem mentem volna el, úgyhogy tényleg mindenki használja ki a lehetőséget és menjen 

Erasmusra!  

 


