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Az ötödévem tavaszi szemeszterét Olaszországban, Bolognaban, az Alma Mater Studiorum – 

Università di Bologna orvosi karán töltöttem az Erasmus+ Hallgatói Mobilitásnak 

köszönhetően. Az egyetem hírneve, a régi gyökerei – ez ugyanis a világ első, ma is működő 

felsőfokú oktatási intézménye, 1088-ban alapították - és az elhelyezkedése alapján egyértelmű 

volt, hogy ide szeretnék menni. Észak-Olaszország egyik központjaként könnyen 

megközelíthető mind a szomszédos országokból, mind Olaszország többi régiójából 

megkönnyítve ezzel az ország felfedezését, nem beszélve arról, hogy közvetlen fapados 

repülőjárat van Budapestről, aminek a menetideje 1 óra 25 perc. 

A szervezést illetően mindent meg tudtam tervezni előre, mert a honlapjukon az összes fontos 

információ megtalálható, de bármi kérdéssel, problémával is fordultam hozzájuk akár a 

kiutazásom előtt, akár az idő alatt, amíg ott voltam, megtettek minden tőlük telhetőt a 

megoldásért.  

Az oktatás igen magas színvonalú és olasz nyelven zajlik, a vizsgáztatás szintén. Aki ide 

készül, annak elengedhetetlen a nyelv megfelelő szintű ismerete, mert más nyelven nem 

igazán beszélnek – ez alól az angol sem kivétel. Mivel Bologna igazi „egyetemváros”, így az 

egyetemisták köré szerveződik a legtöbb szolgáltatás, program és lehetőség. Többek között 

ennek köszönhető, hogy rengeteg hallgató érkezik a világ minden tájáról, hogy itt töltse az 

egyetemi képzésének kisebb-nagyobb részét, ami remek lehetőséget ad új ismeretségek 

kötésére, más kultúrák megismerésére, ugyanakkor kissé megnehezíti a szálláskeresést, ezért 

érdemes azt minél hamarabb elkezdeni. 

Néhány szó a mindennapokról: az olasz életstílus eléggé különbözik a miénktől. Alapvetően 

nagyon barátságos, segítőkész és nyugodt nemzet, nem idegesítik magukat feleslegesen 

semmin, ha majd csak holnap lesz kész az adott dolog, akkor jó lesz holnap is. Vagy 

holnapután. Délután sziesztát tartanak, ekkor nagyjából minden bolt bezár néhány órára, de 

estére a legtöbb visszanyit. Az árakat tekintve másfél-kétszeres szorzóval számolhatunk, de az 

utazás még drágább, ugyanakkor szerintem ez az, amire megéri költeni, mert Olaszország 

gyönyörű! Az itteni ESN és Erasmusland rengeteg programot, többek között utazásokat is 

szerveznek, így volt szerencsém eljutni Riminibe, San Marinoba, Cinque Terrebe, Capri 

szigetére, Nápolyba, Sorrentoba, a Vezúvhoz, Pompeibe és Firenzébe is. Mindegyik hatalmas 

élmény volt! No de térjünk vissza Bolognara: a belvárosi – ami egyben az óvárosi - rész, ahol 

a legtöbb látnivaló és az egyetem található gyalog is kényelmesen bejárható, ugyanakkor az 

itteniek előszeretettel használnak biciklit is. A gasztronómiát tekintve az olasz konyha egyik 

fellegvára, ha itt jár az ember, nem szabad kihagyni az eredeti Ragù alla bologneset, amit 

sehol máshol nem tudnak így elkészíteni, de érdemes végigkóstolni a többi helyi specialitást 

is. No meg persze reggeli gyanánt ideális a leveles tésztából készült, többféle töltelékkel 

kínált croissant (amit itt cornettonak hívnak) egy csésze igazi olasz kávéval. Hát kell ennél 

több?  

Összességében nagyon tartalmasan telt ez a néhány hónap, rengeteg élménnyel gazdagodva 

tértem haza, és mindenkit biztatok, hogy vágjon bele, megéri! 


