
Beszámoló 
Erasmus élet Firenzében 

 

 Mindig is szerettem volna Olaszországban tanulni Erasmus ösztöndíjjal, és amikor az utolsó 

félévben egyszerűen nem tudtam nekiállni a szakdolgozatomnak, úgy döntöttem, itt az ideje, hogy 

elcsúsztassam az államvizsgát, és pályázzak. Nagyon boldog vagyok, hogy megkaptam, és 

Firenzében tölthettem egy fél évet, hiszen rengeteget tanultam, és az egyik legizgalmasabb időszak 

volt az életemben – ugyanakkor úgy gondolom, az Erasmust sokan irreálisan rózsaszínnek láttatják, 

így beszámolómban arra fogok törekedni, hogy minél hitelesebb képet adjak a firenzei 

tanulmányaimról és az ottani életről.  

Előnyök (avagy miért érdemes Firenzét választani):  
 Ami a legnyilvánvalóbb, és egyáltalán nem elhanyagolható indok, hogy Firenze a valaha 

volt egyik leggyönyörűbb város. Ha az embernek rossz napja volt, elég ha elsétál a híres Dóm 

mellett, vagy a Piazza San Michelangelora, ahonnan az egész várost lehet látni, és máris más 

színben lát mindent.  

 Emellett biztos, hogy nem unatkozik: egyszerre három diákszövetkezet van, akik próbálnak 

az Erasmusosok kedvére tenni, és itt hétköznapi, és hétvégi programokat is értek. Minden nap 

bulikba, vacsorákba, ismerkedő estekbe, olcsó utazásokba, borkóstolókba ütközik az ember, 

ráadásul az általuk adott kártyákhoz sokszor egyéb kedvezmények is járnak (pl szendvicsezőben 

olcsóbb egy szendvics, kedvezményes koktélok...stb).  

 A végtelen sok program mellett Firenzében minden hónap első vasárnapján az állami 

múzeumok teljesen ingyen vannak: úgy, mint többek közt a Boboli kert (ami valami csodálatos 

hely), vagy a világhírű Uffizi múzeum. 

 Emellett mivel Firenze nagy város, átmegy rajta a Megabus járata (megabus.com). Ez egy 

olyan busztársaság, ami végigmegy lényegében egész Olaszországon, és ha időben foglal rá helyet 

az ember, Firenzéből 2 Euroért megfordulhat Nápolyban többek közt. A lakótársaimmal mi így 

utaztunk Nápolyba, és Milánóba, de több helyre is lehet menni. Ha az ember megtalálja ezeket a 

társaságokat, nagyon könnyen és olcsón lehet saját szervezéssel is utazni, és egy jó couchsurfing 

szállással fillérekből lehet napokat eltölteni csodálatos és híres olasz városokban. Persze ezt csak a 

kalandoroknak ajánlom.  

 Végül érdemes még tudni, hogy a nyelvtanulást is támogatják az egyetemen egy ingyenes 

tanfolyam keretében, ami másfél hónap nagyjából anyanyelvi tanárokkal, és nagyon jó hangulatú 

órákkal.   

Hátrányok:  
 Egyrészt ha valaki nem bírja a tömeget, semmiképp ne menjen Firenzébe. Ugyanis elég 

sokan felfedezték már milyen szép város Firenze, tehát alapvető esetben a szűkebb utcákban csak 

lépésben lehet haladni a turistatömegektől. 

 Ami a gyalogos közlekedésen kívül nehézséget okozhat, az az egyetemi ügyintézés. Nálunk 

ez egy elég jól szervezett és kiforrott rendszer, az Erasmus Buddy program megoldja a külföldi 

diákok ilyen jellegű gondjait. Firenzében nem csak nincsen konkrét ember, aki segít neked, de 

általában nem is értik, hogy mit nem értesz. Az órák és kreditek alapvetően egészen máshogy 

vannak, mint nálunk, erről a rendszerről érdemes tájékozódni mielőtt kimegy az ember, mert ott 

helyben nagyon nehéz átlátni.  

 A nyelvtanulásról: Firenzére nem igaz, hogy az olaszok nem tudnak angolul. Talán az 

újságárus bácsi tényleg nem tud, de alapvetően nem csak, hogy tudnak, de nem is hajlandóak 

olaszul megszólalni amint megérzik, hogy nem vagy magabiztos az olasz nyelvben. Tehát ha 

olaszul szeretnél megtanulni, akkor nem a legtökéletesebb hely. Persze sok olasz diák van, akik 

beszélgetnek veled olaszul, tehát a lehetőség megvan, és ragad is az emberre, de semmiképp 

nincsen rákényszerítve.  

 Röviden tehát ezeket tudom elmondani a firenzei tanulmányokról és életről. Igazából 

nagyon nehéz egy oldalban összefoglalni a kinti élményeket, hiszen regényeket lehetne róla írni. 

Remélem mindenesetre ezzel a rövidke összefoglalóval tudtam adni egy kis betekintést a kinti létbe. 


