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Erasmus félévem Cagliariban
Az Erasmus programban való részvétel megerősítéséhez nagyban hozzájárult a testvérem
Erasmus tapasztalata Dániában, illetve az élménybeszámolók olvasása és az egyetemen rendezett
koordinátori előadás. Fő célom volt a megszokott, hétköznapi életből való kiszakadás egy időre, új
emberek megismerése a kínálkozó lehetőségekkel való élés, mely hozzásegít nyitottabb,
kommunikatívabb emberré válni. Szintén szerettem volna megismerni egy másik ország egyetemének
működését, oktatási rendszerét. Fontos szempont volt az idegen nyelv gyakorlása is. Az utazás előtt
inkább izgatott voltam, úgy gondoltam, hogy rajtam múlik, hogy mennyit hozok ki a félévemből
Cagliraiban. A kiutazás zökkenőmentesen alakult, minden egyértelműnek bizonyult a reptereken
(kiírások, kapuk, várakozás).
A szállásom a város központjában volt, hatan laktunk együtt: 3 lengyel, 1 litván és két magyar
diák. A lakás teljesen megfelelő volt, pontosan olyan, amilyenre számítottam, hiszen képeket már az
utazás előtt is küldött a főbérlőnk. A havidíj 215 euro volt, az én szobám volt a legkisebb. Ezen felül
szükséges volt fizetni néhány plusz számlát a téli időszakban. A félév során az összes barátunk minket
irigyelt, tényleg szuper jó helyen laktunk! A város kellően nyüzsgő és élményekkel gazdag, ám
csendes, természeti adottságú tájjal körülvéve. Felfedezésre kiváló egy egész félév során. A Sella del
Diavolon tett hosszú séták felfrissülést adtak minden alkalommal.
A közlekedés viszonylag egyértelmű, hamar megszokható, nagy különbség nincs a hazai
tömegközlekedéshez képest és a buszok is meglepően pontosan járnak. A helyi olasz ételek, a
tradicionális éttermek viszonylag drágák a diákok számára, de egyszer-egyszer érdemes kipróbálni
ételkülönlegességeket. Természetesen Cagliariban is található néhány gyorsétterem, melyek
pénztárcakímélők, ennek ellenére az étel ott is kiváló. A szorgalmi időszak alatt javarészt a menzát
látogattam illetve főztem, ha időm engedte. Ha Olaszországot választjátok Erasmus félévetek helyéül,
mindenképp próbáljátok ki a tradicionális Aperol spritz italt, melynek fogyasztása vacsora előtt
történik, 7 óra körül. Az olasz életérzés könnyen elsajátítható, reggelente kávé, délután egy kis
szieszta, 1-1 aperol esténként és pizza vacsorára is jöhet 
A helyi ESN hálózat szuper módon működik, nagyon segítőkészek és minden héten szerveztek
nekünk programokat. Bármi kérdésem adódott a félév során, bátran fordultam hozzájuk. Létrehoztak
online közös csoportokat, melyekben minden tájékoztatást megadtak a külföldi diákok számára. A
tanórák olaszul folytak, azonban a tanárokkal mi, Erasmusosok angolul beszéltünk. A követelmény
azonos volt a helyi diákokéval. A professzorok végig segítőkészek voltak velünk. Természetesen
voltak különbségek a megszokott, magyar tanórákhoz képest, például, amikor 5 óra hosszú volt a
tanóra az egyik tantárgyból. A késés alapvető, érdemes hozzászokni 
A Cagliariban töltött félévem felejthetetlen emlékeket adott. Megtapasztalhattam, hogy milyen
idegen környezetben boldogulni. Furcsa, mivel az első pillanattól „otthonomnak” éreztem a várost és
annak lakóit, ennél fogva a boldogulás adott volt. Olyan barátokat szereztem, akikkel tudom, hogy
tartani fogom a kapcsolatot. Az olasz utazások szintén csodálatosak voltak!
Bátran ajánlom az Erasmus tanulmányi utat mindenkinek! Éljetek a lehetőséggel, szuper lesz!

