
Erasmus Foggiában 

 

A 2019/2020-as teljes tanévet Foggiában töltöttem. Az első félév után úgy döntöttem, hogy 

meghosszabbítom a tartózkodásomat. Ennek az volt az oka elsősorban, hogy kevésnek 

éreztem azt a pár hónapot, másrészt pedig az őszi félév kevésbé kalandos, hiszen ott is 

beköszönt az ősz. Olaszországot azért választottam, mert mindenképpen meg akartam tanulni 

olaszul és Foggia erre kiváló, hiszen az órák olaszul zajlanak. Kiutazásom előtt arra gondoltam, 

hogy milyen jó lenne olasz diákokkal ismerkedni és szerencsére ez sikerült is. Nagyon ajánlom 

mindenkinek, hogy ne csak az eramsmus diákokkal barátkozzon, mert sokkal jobban fel lehet 

fedezni a környéket a helyiek segítségével. Azt meg kell jegyeznem, hogy Foggia nem egy 

tipikusan szép olasz város, sőt kifejezetten szemetes és elhanyagolt, ennek ellenére én nagyon 

megszerettem. A környék pedig rendkívül gyönyörű, közel van a tenger és több nagyon 

különleges város is elérhető. Pozitívum, hogy nem egy drága városról van szó, ezért az 

ösztöndíjból többé-kevésbé ki lehet jönni. Szálláskeresésben segítenek a helyi diákok is, de 

önállóan is lehet találni albérletet, én magamtól kerestem és 2 olasz lánnyal laktam együtt. 

Mindenféle programokat szerveznek a helyi diákok így sosem lehet unatkozni.  

Foggiát olyan diákoknak ajánlom elsősorban, akik nem rettennek meg egy kis kalandtól, 

sikerül lelassulniuk ehhez az élethez, itt ugyanis sosem olyan gördülékeny semmi, ahogy az 

ember elképzeli. Az én szakomon (bölcsész) például nem nagyon volt lehetőség angolul 

vizsgázni, ez nekem nem okozott gondot, mert mindenképpen olaszul szerettem volna, de 

kiutazás előtt érdemes ezt átgondolni. Én mindent az olasz nyelvtanulásra tettem fel és ennek 

érdekében mindent meg is tettem, de nem mindenkinek ez a célja így érthetően nem 

mindenkinek felel meg ez az úticél. 

Ha valaki szereti a délolasz nyugalmat, az órákon át tartó sziesztát, a lelassult nyugodt életet, 

de számol azzal, hogy rendszertelen minden, szereti a tengert, a jó ételeket és imád kirándulni 

(pl: Nápoly 2 órányira, Bari, Barletta, Lecce, Brindisi…) és még ráadásul olaszul is akar tanulni, 

akkor mindenképpen ajánlom neki Foggiát. Kis város, az emberek kicsit zárkózottak néha, de 

ez nem vette el a kedvem soha. Az időjárás, főleg a tavaszi szemeszterben rendkívül kellemes, 

igazi mediterrán hangulat tapasztalható. 



Életem egyik legszebb és legkalandosabb éve volt amellett, hogy rengeteget tanultam olaszul. 

Olyan barátokat szereztem, akik örökre az életem részévé váltak. 
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