
Kedves Erasmusra készülők! 

Jómagam harmadik egyetemi félévemben utaztam külföldre, a dél-olasz városba, 

Foggiába. Pszichológus hallgatóként kevés lehetőségem volt szakmai szempontból, ugyanis 

az ottani egyetemen nincs pszichológia szak. Továbbá azt is érdemes tudni, hogy kizárólag 

olasz nyelvű az oktatás, így, bár minket angol nyelvvizsgával is befogadtak, nem tudnám 

bárkinek jó szívvel ajánlani így a kiutazást. Amennyiben viszont tudsz olaszul, s nem zavar, 

hogy nincs nagy választék a kurzusokból, akkor szívből ajánlom. 

Magát az Erasmus ösztöndíjat viszont úgy vélem, ha teheted, mindenképpen pályázd 

meg. Kell hozzá egy adag bátorság, de utána csak nyerhetsz vele, új kultúrát, új barátokat, s 

egy csodás lehetőséget a személyiséged fejlesztésére. Olaszországba akkor menj, ha szereted 

a gyönyörű tájakat és a fantasztikus ételeket, de az sem utolsó szempont, ha szereted lazán 

venni a dolgokat. Ha nem, akkor kicsit át kell majd állítani a hozzáállásodat, legalábbis 

ideiglenesen. (Nem, valóban nem lesznek ott a megbeszélt találkozókon időben, a boltok nem 

mindig akkor nyitnak ki, amikor ígérik és 12:30-tól 16:30-ig nem fogsz nyitva találni 

semmit.) De hozzá lehet szokni, túl könnyen is. 

Az adminisztráció bár úgy tűnhet, hogy sok fejfájást okoz, 1-2 nap alatt letudható. 

Néhány tanácsot viszont adnék: 

- odaérkezve menjetek el az első mobilszolgáltatóhoz és vegyetek egy SIM kártyát 

pár hónapra, a telefonálás és a mobilinternet szempontjából is hálásak lesztek majd 

magatoknak 

- készüljetek lélekben arra, hogy az internet legtöbbször nincs bekötve akkor, 

amikor megérkezel, úgyhogy talán 1-2 hetet is várnod kell, mire bekötik 

- Olaszországban az ilyen ügyek intézéséhez mindenképpen úgynevezett „Codice 

Fiscale”-t kell szereznetek – ez körülbelül egy ideiglenes személyi igazolványként 

szolgál -, itt egy google street view link a helyről, ennek az épületnek a hátulján 

van a hivatal, ahová mennetek kell 

https://www.google.hu/maps/@41.4610622,15.5290191,3a,75y,64.07h,84.77t/data=!3m6!1e1

!3m4!1s5rO0rtcQOw0SaJbSU3zmkA!2e0!7i13312!8i6656 

- vigyetek magatokkal néhány fénymásolatot az igazolványképetekről és az 

igazolványaitokról, így ott nem kell járkálnotok 

- nagyon hamar zaklassátok a tanárokat a követelménnyel kapcsolatban és amilyen 

hamar csak tudjátok, kérjetek vizsgaidőpontot 

- addig ne foglaljatok repülőjegyet a hazaútra, ameddig nem mondtak végleges 

időpontot  

 

Ezeket megtartva körülbelül semmi problémátok nem lesz. Ha mégis, bárki kérdését 

szívesen fogadom – mi sok mindent megjártunk-, írjatok bátran a bumbieva@gmail.com 

címre. 

 

Sok sikert kívánok! 
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