
ERASMUS BESZÁMOLÓ 2018/2019. TANÉV 

Universitá degli Studi di Padova 

Dorozsmai Bori 

Szeretném megköszönni szüleimnek, családomnak a támogatást illetve azt, hogy lehetővé tették 

számomra ezt az utazást. 

 

Kedves Olvasó! 

Minden bizonnyal érdeklődsz külföldi részképzés iránt, ha ezt most olvasod. Amennyiben még 

nem lennél biztos abban, hogy menjél vagy maradj, remélem soraim megerősítésre bírnak majd. 

Kiutazás előtt ajánlom a részvételt az Erasmus iroda által szervezett tájékoztatón, mert itt 

elmondják pontról pontra a lépéseket, kiutazás előtti teendőket, fontos elintéznivalókat, amiknél 

ügyelni kell a határidőkre. A fogadó intézmény honlapján előre tudsz tájékozódni az 

esetlegesen felvehető – s akár az itthoni képzés során is elfogadható – kurzusokról. Padovában 

az egyetemnek több helyen van kollégiuma. Ezekbe az egyetem által küldött tájékoztató szerint 

tudsz jelentkezni, ám ha nem vesznek fel, mint ahogy én jártam, akkor érdemes már különböző 

facebook csoportok tagjává válni még az eredmény kihirdetése előtt, mert ott is úgy, mint 

itthon, a július-augusztus az albérlet keresési bumm. Szerencsére a központtól kb. 5 percre 

laktunk, és a szoba, igaz dupla ágyas volt, de még rezsivel így is olcsóbban kijöttünk, mint ha 

kolisak lettünk volna, és tömegközlekedésre is alig kellett költeni. Itt hívnám fel a figyelmet a 

bicikli vásárlására, ami ha egy kicsit távolabb lakunk a centrumtól elengedhetetlen a 

mindennapokhoz, és ezzel egyidejűleg egy bomba biztos lakat beszerzésére. Rengeteg a 

kerékpáros, és a tolvaj. 

Miután minden papírt elintéztél, és sikeresen vetted az akadályokat, nincs is más hátra, mint a 

kiutazás, és az Erasmusos féléved megkezdése, amit már alig vártál! Kocsival 9-10 óra alatt ki 

lehet jutni, ám a belvárosban a parkolás igen macerás. Budapest Népligetből, Kelenföldről indul 

flixbus, kb 11 óra menetidővel, illetve Velence-Trevisoba pedig a ryanair indít járatokat, 

ahonnan busz visz be az állomásig. Vonattal legegyszerűbben pedig Bécsből lehet eljutni, igaz 

ezzel a közlekedési formával nincs tapasztalatom. 

Az egyetem rendezni fog egy tanévnyitót, ahol lehetőséged lesz találkozni a többi erasmusos 

diáktársaddal, itt bemutatkozik a helyi ESN iroda is, (augusztusban már készíteni szoktak egy 

facebook csoportot) akik mindent meg fognak tenni azért, hogy még felejthetetlenebb 

élményekkel gazdagodj kint léted során. Kezdve a welcome week-kel, lépcsős iszogatásokkal 



a környéket felfedező kirándulásokon át a különböző témájú bulik szervezéséig, amikre csak 

ajánlani tudom, hogy vegyél részt, hiszen beleadják szívüket, lelküket, igazi olasz 

mentalitásukat. Ezeken pedig rengeteg szuper emberrel találkozhatsz a világ minden tájáról, és 

köthetsz velük életre szóló barátságot.  

Szociológiáról mentem, és kint pszichológiás kurzusaim voltak. Szerencsére a tanárok többsége 

nagyon kedves, és abszolút nyitottak. Ők is tisztában vannak, hogy a hallgatók többsége 

erasmusos, így a vizsgák értékelésénél ezt figyelembe is veszik. Teljesíthetők a tantárgyak. Ha 

egész évre mész, akkor második félévben tudom javasolni a Cross-cultural perspectives on 

anthropology nevű órát, amit egy amerikai tanár úr tart, és annak ellenére, hogy 3 órás, hamar 

eltelik a különböző csoportfeladatoknak köszönhetően. Ami nagyon tetszett, és véleményem 

szerint pozitív és abszolút motiváló erővel hat a diákseregre, azok a tanulószobák. Több helyen 

megtalálható a városban, különböző felszerelésekkel. Érdemes elmenni, körbejárni ezeket, mert 

egy élmény. 

Nagyon hamar eltelik a két félév. Hosszabbítottam, amit nem bántam meg. Rengeteg 

élménnyel gazdagodtam, csodás barátaim lettek, akikkel sok mindent átéltünk közösen, együtt 

nevettünk, sírtunk, buliztunk, órákat beszélgettünk az élet nagy dolgairól a Signori lépcsőin, 

szereztünk spontán élményeket, mint Verona meglátogatása késő délután. Különböző 

országokból, különböző kultúrájú és gondolkodású barátokkal hoz össze a sors, akikkel tervben 

van egymás meglátogatása. A gasztronómiáról már nem is beszélve. A pizza, panzerotto, 

gelato, és mivel Padova, Veneto megye a Spritz őshazája, mindezek kipróbálása kötelező! 

Mindent egybevetve minél többet utazunk kifelé, annál többet utazunk befelé. Ez az év minden 

szempontból gazdagabbá tett, sikerült jobban megismernem magam, a határaimat és túllépni 

azokon. 

Néhány fontosabb információ: 

 boltok a városban: Coop, In’s, Spar, és egy magasabb árkategória a Pam, távolabba 

központtól van Auchan 

 legjobb fagyizó: La Romana 

 Panzerotto a Signorinál 

 legnépszerűbb találka hely: Piazza dei Signori 

 Spritz hely: La Yarda 

 Kávézós helyek: Caffe Pedrocchi, Caffeine, Coffee Box 



Köszönöm, hogy elolvastad, és ha bármi kérdésed van, írj nyugodtan a 

bori.dorozsmai@gmail.com e-mail címre, vagy keress facebookon.  

Sok sikert, és élményekben gazdag félévet kívánok! 


