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Prohászka Ildikó vagyok, másodéves művészettörténet mesterszakos hallgató. A 

2019/2020 első, azaz őszi félévét Padovában töltöttem Erasmus+ program keretében.  

Mindenkinek ajánlanám, hogy a kiutazás előtt vegyen részt az Erasmus iroda által 

szervezett tájékoztatón, mert itt elmondják pontról pontra a lépéseket, kiutazás előtti 

teendőket, elintéznivalókat, és a határidőket. Sajnos én ezen nem tudtam részt venni, így 

sokszor az utolsó pillanatokban cselekedtem. Érdemes még a fogadó intézmény honlapján 

előre tájékozódni a tárgyak, szállás és egyéb információk után. Illetve ezt össze kapcsolni az 

itthon elfogadtatni kívánt kurzusokkal. Érdemes minden papírmunkát, aláírandó 

dokumentumot időben elkezdeni, akár két héttel is, nekem így is nehezen ment sokszor az 

aláírás megszerzése az olasz Erasmus felelősökkel.  

A szállásról- az egyetemnek több helyen van kollégiuma. Ezekbe az egyetem által 

küldött tájékoztató alapján kell jelentkezni, ám ha nem vesznek fel, mint ahogy engem sem, 

akkor nagyon érdemes különböző Facebook csoportok tagjává válni még az eredmény 

kihirdetése előtt, és ott nézelődni. Én is egy Facebook csoport által találtam magamnak 

szállást, a belvárosban, öt percre a főterektől. Igaz, hogy nem volt a legolcsóbb és 

legmodernebb, de tágas és egyszemélyes szobám volt, a fürdőn, konyhán, nappalin, és 

teraszon másik három emberrel osztoztam. Mivel jó elhelyezkedése volt az albérletnek, ezért 

mindenhova gyalog jártam, csak egyszer kétszer mentem busszal. Viszont érdemes biciklit 

kivinni vagy kint venni, nekem is tervben volt, hogy kiviszem magammal a sajátomat, de 

aztán a lakásban nem tudtam volna tárolni, így itthon maradt. Azonban Padovában a legtöbb 

diák biciklivel jár, így ott helyben is könnyű hozzá jutni egyhez, és a program lejárta után 

tovább tudod adni másnak. Azt viszont tudni kell, hogy a nagy bicikli szám miatt nagy a lopás 

aránya is, így a bicikli mellé, legalább egy, ha nem több lakot beszerzése ajánlott.   

Ha a papírmunkával, bepakolással megvagy és úton vagy Olaszország felé- akár 

kocsival, akár repülővel vagy busszal akkor készülj fel, hogy az első héten lévő ESN 

események sora fog várni. A Welcome Week első két napján egyetemi megnyitó és 

tájékoztató lesz, ahol minden fontos információt elmondanak a tárgyak és vizsgák felvételéről 

és a kinti „neptun” rendszerről. Ezek után különböző ismerkedős események következnek, 

mindenféle témájú bulik és rendezvények, és persze szervezett túrák. Ezek az ESN 



események nagyon szórakoztatóak, azonban nálam negatív volt, hogy nem elég nagy helyekre 

szervezték így elég zsúfolt volt, de összeségében nagyon jó volt a hangulat.  

A tanárok nagyon rendesek voltak, és figyelembe veszik azért, hogy Erasmus hallgató 

vagy. Nekem személy szerint szóbeli vizsgáim voltak, ami abból állt, hogy kellett egy 

választott témából egy öt/tíz perces prezentációt csinálnom, majd ezt követően a tanár tett fel 

kérdéseket, nagyjából egy ember húsz/huszonöt percet felelt.  

A külföldi diákoknak lehetősége van egy ingyenes nyelvi tanfolyamra is, ami 

szerintem nagyon hasznos és kreditet is lehet érte kapni, és csak egy zh a teljesítése.   

Számomra talán legfontosabb élmények az utazások voltak. Nagyon jól lehet 

kirándulni a vasút által és nem is olyan drága. A közelben gyönyörű helyek vannak, mint 

például Verona, Bologna, Velence, Asolo, Bassano del Grappa, Vicenza, Treviso, Burano és 

még sorolhatnám. Ezeknek az utazásoknak hála nem csak egy-egy város művészeti és 

kulturális értékeit tudtam befogadni, hanem a csodálatos ételeiket és italaikat.  

Sose fogom elfelejteni ezt az öt hónapot, új dolgokat tanultam, fejlődött az angol és 

olasz nyelvi tudásom. Új barátokat szereztem a világ minden tájáról, akik a családom voltak a 

kint tartózkodásom alatt. Kiszakadtam az itthoni rohanó életből és belecsöppentem egy 

nyugodt életformában ahol az emberek ténylegesen megélnek mindent és élvezik az életet, 

megtapasztaltam az olasz „dolce vita-t”. Nem sikerült volna az egyetem, Erasmus és a 

családom támogatása nélkül. Mindenkinek csak ajánlani tudom, igen, a papírmunka, 

ügyintézés nem mindig a legegyszerűbb, de semmi kincsért se hagytam volna ki ezt a 

lehetőséget. Ha megfordult már a fejedben, akkor ne habozz, hanem járj utána és aztán 

jelentkezz! ;)  
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