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Összességében az Erasmust a legjobb lehetőségnek tartom, hogy az ember 1. újabb 

motivációkat, célokat találjon, 2. nemzetközi kapcsolatokra tegyen szert, 3. kulturálisan 

tájékozottabb legyen, 4. szakmailag új ismeretekre tegyen szert, és nem utolsó sorban 5. 

világot lásson. 

Mindenféleképpen ajánlom, hogy miután a diák megtudja, hogy elnyerte az egyik 

Erasmus ösztöndíjat, a korábban ugyanazon az egyetemre járt hallgatókkal vegye fel a 

kapcsolatot, kérdezzen meg mindent – beleértve például az ottani árakat, lakhatási-

szórakozási lehetőségeket, de olyan „apróságokat” is, hogy kell e konnektor átalakító, a 

konyha mennyire felszerelt a kollégiumban és a többi. Természetesen olyan diákokkal is 

érdemes felvenni a kapcsolatot, akik már ott vannak – én a tavaszi szemesztert töltöttem el 

Padovában, így azokkal beszélgettem Facebookon, akik már ősztől ott voltak. Nagyon fontos, 

hogy mindent merjünk megkérdezni, ne féljünk esetleg attól, hogy butaságot kérdezünk, jobb 

a biztosra menni. 

Számomra első alkalom volt, hogy kollégiumban laktam az Erasmus időszakom alatt, és 

ezt tudom is ajánlani több szempont miatt: 

1. Általában sokkal olcsóbbak, mint az albérletek. 

2. Sokkal több Erasmusos vagy helybéli diákkal van lehetőséged kontaktokat 

kialakítani, valamint szoktam kollégiumi bulik is lenni. 

3. Jól felszereltek a kollégiumok, az enyémben például volt konditerem, pingpong 

terem, nyomtató, mosoda, mellettünk egy park. 

Miután megérkeztem, rengeteg papírmunka fogadott, amit az első 2-3 napban el is kell 

intézni, ez egy kicsit stresszes volt, de mivel akadtak segítő emberek – Erasmus Buddy, 

korábbi Erasmusosok, ottani emberek -, így viszonylag egyszerűen zajlott le ez a folyamat  

ezért is érdemes már korábban felvenni a kapcsolatot. 

Nekem az első héten minden nap volt valamilyen Erasmusos esemény, buli, ezekre 

mindenféleképpen érdemes elmenni, ahogy a bevezetőben leírtam, az Erasmus egyik legjobb 

hozadéka, hogy nemzetközi kapcsolatokra tehetsz szert. Én nagyon nyitott emberekkel voltam 

körülvéve – gondolom máshol is így van -, akikkel rengeteg időt töltöttem, nagyon jó volt 

megismerni más kultúrákat, szokásokat. Nem utolsó természetesen az sem, hogy az Erasmus 

időszak után több emberhez is lehet utazni, így fogok én is utazni a jövőben Krakkóba, 

Zágrábba, Isztambulba, Lisszabonba, Rómába (megint) és még sorolhatnám a helyeket. Ez is 

egy fantasztikus lehetőség. 

Mindenféleképpen tanuljuk meg a helyi nyelvet – nekem angolul voltak az óráim 

Olaszországban. Kicsit sablonos, de „annyi ember vagy, ahány nyelvet beszélsz”, és egy 



nyelven keresztül lehet talán a legjobban megismerni egy kultúrát. Remek lehetőség, hogy 

egy új nyelvet tanulhatunk – nekem volt olasz nyelvkurzusom -, amit aztán természetes 

közegben alkalmazni tudunk. 

Érdemes az első héten több órára bejárni, mint ahányat megjelöltünk az Erasmus előtt, 

hiszen egyrészt azokat az órákat sem ismerjük, amelyeket bejelöltünk, másodszor elég időnk 

van ahhoz, hogy megváltoztassuk az óráinkat. Én az első 2 hétben 6-7 órára mentem be, és 

meg is változtattam az órarendemet, mert vagy nem volt szimpatikus a tanár, vagy a tananyag. 

Érdemes legalább 1 órával többet felvenni, hogy teljesítsük az ösztöndíjban meghatározott 

feltételeket – nekem legalább 3 tanórát, és 15 kreditet kellett teljesítenem, én 4 órát és 21 

kreditet teljesítettem. Egy tárgy 6 kredites volt, egy héten kétszer másfél óra. 

Járjunk be az órákra! Nekem fantasztikus tanóráim voltak, kisebb létszámban voltunk 

egy órán, interaktívabbak voltak, mint itthon, a tanárok elképesztően jók voltak, a társaság is 

remek volt, és nagyon sok új dolgot tanultam. Valóban érdemes bejárni, hiszen új lehetőségek 

nyílnak meg neked is azzal, ha új dolgokat tanulsz, fejlődik a nyelvtudás, beintegrálódsz egy 

közösségbe. 

Utazzunk! Én azért is választottam Olaszországot, mert számtalan lehetőségem volt 

arra, hogy kulturálisan képzettebb legyek, ennek pedig a legjobb módszere az utazás. Olyan 

városokban jártam, mint például Velence, Róma, Nápoly, Milánó, Firenze, Siena és még 

sorolhatnám. Hatalmas élmény volt, ezek az utazások szerintem a jövőben meg fognak 

térülni. 

Én relatíve sokat utaztam, és emiatt már 1 évvel korábban elkezdtem spórolni. Az 

ösztöndíjból nem tudtam volna ennyi helyre elutazni, ezért érdemes még kivinni magunkkal 

egy kis pénzt. Aki esetleg nem teheti meg, hogy félretegyen pluszban, annak tudom ajánlani, 

hogy ha rendelkezik Bursa Hungarica ösztöndíjjal, akkor az alap Erasmus ösztöndíjon felül is 

kap további anyagi támogatást – ebben nem vagyok teljesen biztos, erről érdemes tájékozódni 

egy kompetensebb személytől. 

Végül csak ismételni tudom magamat: mindenféleképpen ajánlom az Erasmust 

mindenkinek, hiszen egy páratlan lehetőség. 

Ha bármi kérdésed van, akkor megtalálsz a Facebookon, vagy írj az 

andras94kiss@gmail.com email címre. Én voltam a közönségdíjas Erasmus-riporter a tavaszi 

félévben, így a blogomat is el tudod olvasni: http://ricoinpadova.blogspot.it/ . 
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