
Én a 2019/2020-as tanév első félévét töltöttem Foggiában, mint joghallgató. Foggia egy Dél-

olaszországi kisváros, mindösszesen 150 000 lakóval, tehát itthoni viszonylatban - népességét 

tekintve - például Győrhöz hasonlítható. A város Nápolytól nem messze, a “csizma” keleti 

oldalán fekszik.  

 

A kiutazás legegyszerűbb módja - mivel Budapestről Foggiába nincs közvetlen járat -, hogy 

Budapestről Bariba repülsz, majd onnan vonattal vagy busszal mész Foggiába.  

 

A kiutazás előtt nyilván gondoskodnod kell a szállásról, ezért erősen ajánlott az erre létrehozott 

Facebook csoportokat felkutatni, és felvenni a kapcsolatot az ESN tagokkal: az ESN egy 

kifejezetten Erasmus diákokat segítő, helyi olasz diákokból álló csoport, akik készségesen 

segíteni fognak a lakásbérlésnél is, közvetítve a tulajdonos és közted (Foggiában nagyon kevés 

ember beszél angolul, még a fiatalok közt is ritka a magabiztos angol nyelvtudás). Mikor 

megérkezel, az ESN egy tagja várni fog az előre egyeztetett időpontban, és elkísér a 

szállásodra.  

 

A városban kicsik a távolságok: a város történelmi központja 15-20 perc sétával bejárható, 

valószínűleg a kint léted alatt a legtöbb időt egyébként is ott fogod tölteni, az Erasmus diákok 

jellemzően a belvárosban bérelnek ingatlant, és a vendéglátó helyiségek nagy zöme is az 

óvárosban található.  

 

Ha maga a város nem is túl nagy, Foggia hatalmas nagy előnye, hogy tőle egy, másfél órányi 

autóútra gyönyörű tengerpartok találhatók, és mivel szeptemberben és októberben általában 

még bőven 25 fok felett van a hőmérséklet, sok Erasmus diák tölti idejét a parton: érdemes 

felkeresni többek közt Viestét, Mattinátát, Manfredoniát, Peschicit.  Ha kicsit több időt szánsz 

az utazásra, akkor Nápoly, Lecce, Róma is elérhető távolságban van. Amúgy is érdemes 

például követni az utazási ajánlatokat, mi például Máltára szerveztünk egy négynapos 

kiruccanást egy kisebb nemzetközi csoporttal, mert Bariból nagyon kedvező árakkal szoktak 

járatok indulni Vallettába. Jellemzően az ESN is több utazást és kulturális programot szervez 

a félév a során, ezekre érdemes elmenni, általában olcsóak és rengeteg új embert ismerhetsz 

meg.  

 

A suliról: igazak a hírek, tényleg mindenki egy fokkal ráérősebben intézi a dolgait, a tanárok 

pedig valóban nem szeretnek e-mailekre válaszolni. Mielőtt véglegesíted a tárgyaid a During 

Mobility formanyomtatványon, érdemes minden kurzus tanárával személyesen egyeztetni a 

teljesítés feltételeiről. Ez főleg akkor fontos, ha nem beszélsz olaszul: nem árt előre 

megbeszélni a tanárral, hogy tudsz-e angolul vizsgázni, tud-e a felkészüléshez angol 

segédanyagokat biztosítani. A vizsgákon általában megengedőbbek az Erasmus diákokkal, de 

láttam precedenseket buktatásokra is.  
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