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A szakmai gyakorlatomat Erasmus+ pályázat segítségével 2016. július elsején kezdtem 

meg. A kiutazás és a szervezés nem jelentett különösebb problémát, ugyanis másodszor 

látogattam el Piacenzába. Előző évi tapasztalataim alapján könnyű volt a kapcsolatfelvétel mind a 

nemzetközi irodában dolgozo Francesca Lucchi-val, mind a tanszékiekkel; név szerint prof. Luigi 

Bavaresco, Prof. Poni és Matteo Gatti-val. Az említett egyetem az Universitá Cattolica del 

Sacro Cuore Egyetem, melynek a Szőlő és Gyümölcstermesztési tanszékén tölthettem a 

gyakorlatom 2 hónapját. 

 
A nemzetközi lehetőségekről a Neptun Tanulmányi rendszeren keresztül értesültem, melyet 

követően a nemzetközi irodában kaptam bővebb tájékoztatást.Ezt követően megkezdtem a 

pályázati anyag elkészítését, valamint az utazás szervezésést. Az utazást repülővel Budapest Liszt 

Ferenc Repülőtér- Milano Malpensa a későbbiekben pedig Debrecen- Milano Bergamo között 

oldottam meg Wizzair segítségével. Azért váltottam Bergamo-ra, mert vállalhatóbb időpontban 

indult a gép és a transfer busz ára is csak a fele a malpensainak. Mindkét transfer Milano Centrale 

Vasútállomásra érkezik, ahonnan közvetlen regionális illetve IC vonatok közlekednek Piacenza-

ba. Magyar viszonylatban meglehetősen drága a tömegközlekedés, de mire hazaér az ember 

megszokja, hogy minden 1,5-2-szer annyiba kerül mint itthon, így mivel nekem nem az első 

látogatásom volt, már nem döbbentem meg az árakon. 
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 A szállásomat Francesca Lucchi segítségével 2015-ben még albérlettel oldottam meg, 

mert Olaszországban jellemzően 2-4hétre megközelítőleg minden kollégium, egyetem, bolt bezár 

mert mindenki nyaral és nem volt ez másképp az egyetem kollégiumával sem, egyet kivéve de 

abban pedig már nem volt szabad szoba. 2016-ban okulva az előző évi szállás mizériából 

korábban jeleztem, hogy szeretnék szobát, így tudtak is számomra biztosítani egy egyágyas, 

hűvővel, saját fürdőszobával,légkondícionálóval, internettel( máshol általában saját részről 

megoldott, vagy meg sem oldott) felszerelt szobát méghozzá olcsóbban jöttem ki vele mint az 

albérlettel. Ugyan nem közvetlenül az egyetem mellett volt, hanem a város egyik főutcáján 

(Stradone Farnese), de kerékpárral könnyen kb.10perc alatt megközelíthető volt. Magammal 

vinnem nem sok mindent kellett, mert ágyneműt, törölközőt biztosítottak, sőt heti egy takarítás és 

a rezsi is az árban foglalt volt. Az olyan alapvető dolgok pedig, mint egy főző edény, tányér, 

pohár könnyen viszonylag pénztárca-barátan beszerezhető Piacenzában is, véleményem szerint 

fölösleges repülőn kicipelni. 

 A Casa del Viaggiatore nevű kollégiumban lakás nagyban elősegítette az olasz fiatalok 

életének megismerését és a beilleszkedést. Rendkívül nyitottak az olaszok, a fiatalok nagy része 

beszél angolul is, de ha mégsem addig probálkoznak kézzel-lábbal amíg meg nem értjük a 

lényeget, ami számomra óriási pozitívum volt, hogy bártan fordulhattam bárkihez akár az utcán 

akár reptéren, bárhol. Másszóval nem kellett azon aggódnom, hogy a fogadóország nyelvén csak 

alap szinten tudtam kommunikálni(a munkanyelvem angol volt, így nem volt feltétel az olasz 

nyelvtudás a pályázat elnyeréséhez). 

 Fodagóintézményem, a már fentebb említett, Universita Cattolica del Sacro Cuore volt. 

Az oktatás színvonalával, oktatók szakmai felkészültségével maximálisan elégedett voltam, ez 

nem is csoda hiszen világszinten elismert csapattal dolgozhattam együtt. Mindenben a 

segítségemre voltak, sőt, mivel a diplomamunkám is a kint végzett kísérlet adatai segítségével 

készül, így a rendszeres kommunikáció a tanszékiekkel a hazaérkezésem után is megmaradt. 

A kinn tartózkodásom legjobb élményét meghatározni nehéz lenne. Szerettem az egészet úgy, 

ahogy volt. Szerettem a megvalósult kirándulásaim(Rimini, Bologna, Bettola, Castell’Arquato) a 

kerékpáros közlekedést, a labor munkát, a terepi méréseket, este a kellemes melegben 

beszéletéseket,sétákat, a hétvégi vásárokat, a kistermelői helyi árukat, tényleg mindent. 

 Úgy gondolom, hogy a jövőben minden a hasznomra fog válni, amit kinn tanultam, nincs 

többé pánik ha angolul kell megszólalnom, szakmai szókincsem is gyarapodott, illetve 
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nemzetközi kapcsolatokat szerezetem mind oktatókkal mind diákokkal, és az ember életére 

legnagyobb befolyással a kapcsolatai vannak. 

 

Néhány saját kép: 

 

 
Köszönöm, hogy eljuthattam az olaszországi csodálatos Piacenzába és köszönöm mindenkinek 

aki hozzájárult ehhez és támogatott! 

 


