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Pszichológia alapszakos hallgatóként 5. félévemet Erasmus+ ösztöndíjnak köszönhetően 

Olaszországban, Rómában tölthettem, a LUMSA egyetemen. Összeségében egy nagyon jó élmény 

volt számomra, új nyelvet tanultam és sok új embert ismertem meg.  

Kiutazás előtti teendők: 

A tennivalók többsége dokumentációból állt, ami a várakozásunk ellenére elég simán zajlott. A 

fogadóintézmény tárgyfelvétele másként történik, mint itthon. Bemehetsz több órára, beszélhetsz 

tanárokkal, mielőtt összeállítod az órarended. Ezt nekünk a Learning Agreement-be kellett beírni, ami 

alapján az International Office-ban felvették a tárgyainkat. Kapsz majd egy jelszót és egy felhasználó 

nevet a Neptun olasz verziójához (https://servizi.lumsa.it/Home.do), ahol megtalálható az órák 

tematikája, időpontja és vizsgákra is itt tudsz majd jelentkezni. Sajnos ez csak olasz nyelven működik.  

Megérkezéskor egy kinti adószámot (Codice Fiscale) kell csinálnod, ez szükséges az egyetemhez és a 

lakás szerződéséhez is. Érdemes több igazolványképet vinni.  

Szállás: 

Mivel az egyetem kollégiuma kevés férőhelyes, illetve nagyon drága, ezért mindenképp lakást kell 

bérelni. A szálláskeresést jobb minél előbb elkezdeni, mert hamar elfogynak a jobb lakások. Mi a 

kiutazás előtt több hónappal már lefoglaltuk a lakást. Érdemes belépni az aktuális év Facebook 

csoportjaiba, illetve a www.uniplaces.com és www.spotahome.com oldalakon keresgélni. Én egy 

szaktársammal, aki szintén Rómában töltötte ezt a félévet, közösen béreltünk szobát. Ha van, akivel 

szívesen laknál együtt, érdemes ezt az opciót választani, mivel egy külön szoba 450-550 euró 

környékén mozog, és mi fejenként 275 eurót fizettünk csak, egy nagyon jó környéken, közel a 

belvároshoz egy olasz családnál. Ajánlani tudom a Re di Roma és a San Giovanni környékét, igaz 35-

40 percre van az egyetemtől, de egy biztonságos környék, ahol mindig nyugodtan tudtam hazamenni 

akár késő este is, illetve a Colosseum és a bulinegyed (Testaccio) egyszerűen megközelíthető gyalog 

is, ami egy igen nagy pozitívum.  

Közlekedés: 

A havi bérletet 35 euróért tudod megvenni a legtöbb Tabacchi-ban (ez a dohánybolt olasz verziója). 

Sajnos nincs diák kedvezmény és máshogy működik, mint Budapesten. Nem az adott naptól 

érvényes, hanem a hónap első napjától és az utolsó napon lejár, de ennek ellenére mindegy mikor 

veszed meg ugyanannyiba kerül.  

A tömegközlekedés miatt nagyon-nagyon fontos, hogy valamelyik metróvonalhoz közel elhelyezkedő 

lakást találj, lehetőleg az A metróhoz, mivel az egyetemhez is ezt kell majd használnod. A buszok 

megbízhatatlanok, nincsen menetrend, csak az van kiírva, hogy hány percenként jár és nagyon 

gyakran egyszerűen csak kimarad egy. Ezért mi sokszor inkább sétáltunk 20 percet a legközelebbi 

metrómegállóhoz, mint hogy a buszra várjunk, mert 2 perc és 1 óra között bármennyi lehet a 

várakozási idő. Villamos van, de lassú és nem közlekedik sokáig, viszont még mindig használhatóbb, 

mint a busz. Mindemelett gyakori a sztrájk, néha bejelentés nélkül, ilyenkor sajnos a metró is le van 
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zárva, csak néhány busz közlekedik, de ha szerencséd van a bejelentés ellenére mégis minden 

működik zökkenőmentesen. Nem sikerült megtalálnom ebben a logikát azóta sem.  

Éjjel a tömegközlekedés leszűkül az éjszakai buszokra, ezek talán egy hangyányit pontosabban járnak, 

mint a nappaliak.  

Nagyon fontos, hogy mindenhol, de leginkább a tömegközlekedésen vigyázz az értékeidre! Sok a 

zsebtolvaj a metrón is és a szórakozóhelyeken is. Sajnos nekem volt szerencsém hozzájuk.  

Az egyetlen pozitívuma a tömegközlekedésnek, hogy a legközelebbi tengerparthoz (Ostia Lido) is 

érvényes a városi bérlet. Ez a belvárostól körülbelül 1 órára található és egyszerűen megközelíthető. 

Anyagiak: 

Róma összesgében nem egy olcsó város, jó, ha az ösztöndíj mellett van vésztartalékod, illetve fontos 

félretenni, hogy minél többet tudj utazni az ottléted alatt. Néhány helyen van Lidl, ami magyarországi 

árakon van, de sajnos csak a belvároson kívül. Emellett még a Coop és a Simply az „olcsóbb”, a többi 

szinte nevetségesen drága.  

Egyetem, tanulmányok: 

Az egyetemen és egész Rómában szükséges, hogy legalább alap- vagy középfokon beszélj olaszul, 

szinte minden ügyintézés olasz nyelven folyik. Az Erasmus irodában jól tudnak angolul és sok tanár is 

készségesen válaszol az angol e-mailekre, de gyakran fogsz olyannal találkozni a féléved során, aki 

egyáltalán nem tud angolul, legyen szó veled egykorú hallgatóról vagy egyetemen dolgozó 

professzorról. Én úgy mentem Rómába, hogy nem tudtam szinte semmit olaszul és kifejezetten nehéz 

volt a félévem ebből a szempontból. A kiutazásunk után tudtuk meg, hogy egy pszichológia szakos 

tárgy sincs meghirdetve angolul. Az első heteink ezért e-mail írásokkal és olyan tanárok 

„hajkurászásával” telt, akikről az a hír járta, hogy tudnak angolul és hajlandóak minket így 

vizsgáztatni. Szerencsére többen is segítőkészek voltak és megengedték, hogy vizsgázhassunk angol 

nyelven, annak ellenére, hogy az óra olaszul folyt. Az órákra így nem tudtunk bejárni, ezért a 

tanulmányaim szempontjából így nem volt túl hasznos ez a félév. Cserébe rengeteg szabadidőnk volt. 

  

Az egyetemen 200 euró (plusz két tankönyv, ami darabonként 25 euró), ellenében lehetőségünk volt 

olasz nyelvi kurzusra is. A kurzus két részre volt bontva, A1 és A2, minkettő végén egy írásbeli és egy 

szóbeli vizsgával. A kurzus elég intenzív, az első minden hétköznap volt, a második már csak 

háromszor egy héten, legtöbbször este. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy nagyon hasznos, igen 

gyorsan, egy jó olasz alapot adott, amivel nagyjából meg tudtam magam értetni az egyetemen kívül 

is. Nagyon sok Erasmus-os diák jár erre, itt még könnyebb megismerned másokat. A negatívum ezzel 

kapcsolatban, hogy nekünk az A2 időpontjai már belecsúsztak az itthoni vizsgaidőszakba, ezért sok 

órán nem tudtunk részt venni.  

Programok:  

Az egyetemen egy orientációs napon kívül nem volt semmi egyéb az Erasmus-sok számára, ezért 

hasznos Erasmus in Campus vagy/és ESN kártyát kiváltani (5-10 euró) és belépni a Facebook 

csoportjaikba, ahol rendszeres rendezvényeiket hirdetik. Azért is fontos a kártyák megszerzése, mert 

sok helyen kedvezményt kapsz vagy ingyenes belépőt a bulikba, az ESN kártyához például 15% 

kedvezmény jár a Ryanair járatokra. Az általuk szervezett utak is nagyon jók, nagyon ajánlom 

mindenkinek. Ha figyelemmel kíséred az eseményeiket Facebookon, szerintem nem maradsz 

program nélkül, mert bulit például majdnem minden második napra szerveznek.  



Rómán kívülre egyénileg utazni busszal https://www.flixbus.hu/ vagy vonattal www.trenitalia.com  a 

legjobb.  

Nagyon jó lehetőség az Erasmus, arra hogy megismerd Olaszországot, és mivel mi nem nagyon 

tudtunk órákra bejárni, sok lehetőségünk nyílt erre. Emellett Róma egy gyönyörű város, szinte 

minden utcában találhatsz valami látnivalót, emiatt nagyon szerettem itt élni ebben a félévben.  

A LUMSA egyetemet összeségében mindenképpen azoknak ajánlanám, akik magabiztos olasz 

nyelvtudással rendelkeznek. 

Ha van bármi kérdésed még, keress fel nyugodtan, szívesen válaszolok! (lucajambor@gmail.com) 
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