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A 15 hetes szakmai gyakorlatot Olaszországban, Bolognában töltöttem. Ezt megelőzően egy 
hónapot, olasz nyelvi kurzuson voltam Sienában. A kettő között nem jöttem haza 
Magyarországra, így volt egy hétvégém szállást találni a Bolognában töltött 3,5 hónapra. Még 
Sienából foglaltam 3 napra szállást airbnb-n keresztül (www.airbnb.hu), amit nagyon tudok 
ajánlani, mert gyorsan egyszerűen lehet jó áron szállást találni. 
Hasonlóan a couchsurfing-hez sokan csak a szobájukat adják 
ki és a tulajjal együtt vagy a lakásban. Én egy nagyon laza, Eli 
nevű fazonnál vettem ki szobát. Maga a lakás a belvárosban 
volt, aminek nagyon örültem, mert nagyon hangulatos és 
mindenhez közel volt. 

Akkor kezdjük a szállással, ami szerintem a legnehezebb volt 
minden szempontból. Először kellett olaszokkal 
kommunikálni, általában telefonon, senki nem akarta rövid 
időre, azaz 1 évnél kevesebbre kiadni szobát, és még az árak is 
magasak voltak. Van pár olasz honlap, ahol különböző 
szűrőkön keresztül, az igényeknek megfelelően lehet 

keresgélni a kínálatban, és ami még hasznos, a facebook-os 
erasmus csoport, ott is hirdetnek. (http://bologna.bakeca.it/; 
http://www.kijiji.it/; http://erasmusu.com/;) Az volt a tapasztalat, hogy hiába van e-mail cím 
megadva, arra senki nem reagál, telefonszámot kell keresni, mert azon elérhetőek. Nekem az 
sms vált be, mert olaszul annyira nem tudtam, hogy könnyen telefonáljak, ők meg általában 
angolul nem, de sms-t olaszul is könnyedén meg tudtam írni és azonnal válaszoltak rá. Tehát 
így összeírtam egy listát, kihez mikor mehetek megnézni a szobát. Március 1.-je szombat 
reggel egyből szakadó eső fogadott, és elindultam az első helyre. Mint számomra kiderült, 
hétvégén Bologna belvárosa le van zárva az autóforgalom előtt, de még a buszok sem járnak 
egy bizonyos területen. Ez egy picit megnehezítette az utamat, mivel nem túl jó a tájékoztatás, 
mi az alternatíva, hol állnak meg ekkor a buszok. A lényeg, hogy aznap megnéztem mind a 4 
helyet, amit kiválasztottam. Mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy személyesen nézze meg 
a szállásokat, mert nagyon csalóka a hirdetésekben leírtak és feltett képek. Végül még aznap 
visszajeleztem az első helyre, ahol jártam, hogy kivenném a szobát. Ez nem messze a 
belvárostól, (gyalog 20 perc, busszal 5) Bolognina kerületben volt. Három olasz sráccal 
laktam együtt, akik már 5 éve laktak abban a lakásban és egy üresen álló szobát mindig 
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kiadtak, nekik teljesen mindegy volt mennyi időre maradok. A fiúk 30 évesek voltak és 
minden nap dolgoztak, úgyhogy csak esténként találkoztam velük, de nagyon aranyosak 
voltak, tanítgattak olaszul és mindenben segítettek, ha kellett. A szobám hatalmas volt egy 
franciaággyal, íróasztallal, szekrénnyel, tv-vel és még erkélyem is volt. Két fürdőszoba volt a 
lakásban az egyiket szinte csak én használtam, mert a 3. srác sosem volt otthon. Mindezért 
380 eurót fizettem havonta, de ebben már a rezsi is benne volt. Összességében nagyon jó 
helyet találtam, szerettem ott lakni. 
 

A következő nehézkesebb pont a sulis 
ügyintézések. Maga az agrárkar, 
(sajnos) a város szélén van, messze a 
híres ódon bolognai egyetemi 
negyedtől. Ami előnyt jelenet ennek 
ellenére, hogy itt van hatalmas parkos 
része, ahol az órák között vagy akár 
tanulás közben lehet üldögélni. Nekem 

személy szerint fél órát kellett buszoznom (linea 35), ez elég hosszú utat jelent, ahhoz képest, 
hogy a külvárosból 20 perc alatt a főtérre tudtam menni. Szerencsére nem kellett minden nap 
az egyetemre menni, mivel több különböző projekten dolgoztunk a városon más részein. Csak 
néhány esetben találkoztunk a többiekkel a suli előtt, majd közösen autóval és motorral 
mentünk a helyszínre.  
 
A campuson belül található 3 kar, könyvtár, ebédlő/étterem. Elvileg van menza is, de én 
egyszer sem próbáltam ki, nem hallottam túl jókat róla. Sajnos itt nem volt olyan jó, mint 
Sienában. 
 
A közlekedésről pár szót. Érdemes a városfalon kívül lakni egy kicsivel, mert olcsóbbak a 
bérleti díjak, viszont gyalog is elérhető a város. Népszerű a biciklizés, de szerintem elég 
kaotikus a közlekedés, nem mertem megkockáztatni. A helyi busztársaságnak van 
biciklikölcsönzési szolgáltatása, ezt csak diákok és helyi lakosok igényelhetik, havidíj 
ellenében. Havi buszbérlet csak abban az esetben éri meg, ha minden nap buszra kell szállni, 
amúgy van 10 alkalmas citypass és a buszon is lehet egyszeri jegyet vásárolni. Bővebb 
információt a társaság honlapjáról lehet megtudni. (http://www.tper.it/) 
Az országon belüli vonatozás, nem olcsó dolog, de egészen jól használható. Vigyázni kell a 
trenitali honlapjával, mert alapból, csak a drága szupergyors vonatokat mutatja, külön kell 
beállítani, hogy a sima gyorsvonatokat is listázza. Jegyet mindenhol lehet automatából és 
pénztárból venni. Ami fontos, hogy vonatra szállás előtt érvényesíteni kell a jegyet, egy 
kezelő automatában, e nélkül érvénytelen a jegy. Azonban, ha nem érvényesítjük 2 hónapig 
érvényes a megvásárolt jegy, tehát nem kell azonnal felhasználni, ha úgy adódik. 
 
Napi megélhetésről érdemes tudni, hogy a legdrágább termék a hús, jó kenyeret nehéz venni, 
főleg olcsón. A nagyobb supermarketek a város szélén vannak, de a belvárosban is lehet egy-
két nagyobbacska boltra bukkanni. Különféle tészták és gyorsan elkészíthető kajafélék 
rengeteg van, ahogyan zöldségből és gyümölcsből is. Nagyon elterjedt bárban reggelizni, ezt 
nem is nehéz megvalósítani, mert minden sarkon van egy. 
A főtér környékén lehet találni jó áron napi menüs helyeket, ebédidőben ezek nagyon 
népszerűek. Esténként az aperitivo a legnépszerűbb, ahol egy 5-7 eurós ital mellé korlátlan 
étel (elsősorban falatkák, rágcsálnivalók) fogyasztás jár. 
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Az ösztöndíjból nagyon jól ki lehet jönni, még utazgatásokkal együtt is, bár az utolsó 2 
hónapban a szüleim támogatása is szükséges volt.  
 
Összességében nagyon élvezetem ezt a pár hónapot, jó volt megtapasztalni egy más kultúrát, 
bepillantást nyerni egy másik ország életébe. 
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