ERASMUS ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ
Olaszország, Pavia
Szabó Tamás, hatodéves orvostanhallgató vagyok. Január közepétől március végéig volt
lehetőségem az Erasmus keretein belül 2,5 hónap szakmai gyakorlatot

Olaszországban, Paviaban elvégezni. 2014 tavaszán került meghirdetésre az Erasmus
pályázat, egyedül jelentkeztem Olaszországba, követelmény volt az olasz nyelvtudás, mint
utólag kiderült nem alaptalanul. Mivel van olasz középfokú nyelvvizsgám elnyerhettem a
pályázatot. Elég sok a hivatalos tennivaló, papírmunka mind a pályázat kezdete előtt, alatt és
után, viszont mindenben készségesen segített a kari koordinátor, a pécsi Erasmus koordinátor
és az olaszországi koordinátor is.
A szállás
A szállást el kell intézni jó előre, úgy nem is engednek kiutazni, ha nincs lefixált szállás. Az
olaszországi szervezet ajánlott fel különböző lehetőségeket, melyek elég drágák voltak, az
olcsóbb kollégiumi helyek főként csak a teljes vagy fél évig kint tartózkodóknak elérhetőek.
Albérletet egyedüli kiutazóként és ismeretség híján meg se próbáltam keresni, így a felajánlott
lehetőségek közül a Green Campust választottam, ott tudtam foglalni egy 2 szobás lakásban
egy helyet havi 385 euróért (+8 euró internet költség). Maga a Green Campus új építésű,
korszerű épületegyüttes, 1 és 2 szobás külön lakások vannak, nem olyan, mint egy kollégium,
nincsenek közös folyosók, vagy terek. Az épületek között van zöld terület, ahova jó idő esetén
kiülnek az emberek, de január, februárban minden volt, csak jó idő nem. A városközponttól
nagyon messze van, az épületen túl már csak a szántóföldek következnek. Gyalog 1 óra az út
a központból, buszok járnak fél óránként, vagy gyakrabban, de csak este fél 10ig. Amúgy a
lakások berendezésére nem lehetett panasz, de ha még egyszer mennék, inkább keresnék egy
albérletet a városban, 4-500 euró/hó-ért már lehet találni. Számomra egyetlen előnye, hogy
közel volt a kórházhoz ahol a gyakorlatot csináltam, gyalog 15 perc volt ajtótól ajtóig.
A gyakorlat
A Fondazione Policlinico San Matteo elnevezésű klinika-együttesben csináltam a gyakorlatot,
kb. egy helyre koncentrálták az összes helyi klinikát, így nincsenek nagy távolságok. A
szülészet-nőgyógyászattal kezdtem, 6 hetet kellett teljesítenem, itt jött képbe az
elengedhetetlen olasz nyelvtudás, ugyanis angolul a frissen végzett orvosok sem szívesen
beszélnek. Szóval csak olaszul beszélt hozzám mindenki, pláne amint megtudták, hogy
megértem őket többé-kevésbé. Viszont ez egy nagyon jó lehetőség a nyelv

gyakorlására, így lehet a legjobban elsajátítani, megtanulni, az első pár napban főleg csak
azokat értettem meg, akik lassan, érthetően beszéltek, de hát ez a ritkább, idővel a gyorsan,
artikulálatlanul beszélőket is egész jól megértettem. Maga a szülészet-nőgyógyászat gyakorlat
nem volt annyira kimerítő, ottani mentalitás alapján főleg a nők lesznek nőgyógyászok, így
mint férfival nem sokat foglalkoztak, de ez is teljesen emberfüggő, volt, aki nagyon kedves
volt és oktatott, volt, aki tudomást se vett a jelenlétemről. A második gyakorlatom a

gyerekgyógyászat volt, csak 4 hetet töltöttem kint, de sokkal pozitívabb volt az összkép,
többet oktattak, foglalkoztak velem.
Pavia
Pécsnél kisebb város, Milánó alatt, vonattal fél óra a távolság. Maga a belváros rendkívül

szép, tipikusan amit elképzel az ember egy olasz kisvárosról, sőt nem gondoltam, hogy egy
észak-olasz város lehet ilyen szép. Sétálóutcák tömkelege, drágábbnál drágább boltokkal.
Rengeteg bár, fagyizó, étterem. Van kertváros-szerű része is, az kb. olyan, mint Pécs. A
peremterület viszont nem valami meggyőző, modernebb épületek, szemetes környezet, és
síkság. Az időjárás úgy 5 fokkal melegebb általában, mint Pécsen, de köd nagyon sokszor
van. Autóval odamenni csak akkor érdemes, ha sokat akar kirándulni az ember
Olaszországban, amúgy a benzin drágább, mint itthon, az autópálya végképp, és minden kocsi
meg van húzva, érintőre parkol mindenki. Buszközlekedés teljesen jó, gyakran járnak, plusz
Erasmusosoknak, a kinti iroda 10
euró
befizetésével
biztosít
buszbérletet fél évre. Vonatállomás is
van, Milánóba fél óra alatt el lehet
jutni, onnan meg tényleg mindenfele
mennek a vonatok. Egyszer taxiztam
kb. 3km-t az volt 8 euró, úgyhogy
még az se olyan vészes. A rossz idő
miatt nem álltam neki biciklit
vásárolni, jó időben sokan használják,
használt bicikliket lehet kapni olyan
40-50 euróért már, de alapvető egy
kutyalánc is hozzá, a legrondábbakat
is ellopják, minden rosszindulat nélkül, csak mint helyi szokást emlegetik az olaszok.
Étkezés
Mint Erasmusosnak a kinti iroda biztosít menza-kártyát is, amivel a város több pontján lévő
menzákban lehet ebédelni, én a kórház menzán ebédeltem, oda más kártya kellett, teljesen
meg voltam elégedve a felhozatallal, és a minőségével is, 3 euró volt egy étkezés, tészta vagy
rizsféle első fogásnak, mindenféle húsok körettel második fogásnak, plusz gyümölcsök, kiflik
közül lehetett válogatni. Jól jött, ugyanis elég drága az élelmiszer is.
Telefonálás
Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a telefonálás megoldható elérhető áron, 10 euró volt az
olasz sim-kártya, további 10 euróért adtak 250 perc hívást, 250 smst és 1GB netet. Plusz 5
euróért 120 perc külföldi hívás is kérhető. Ez a Wind nevű cégnél volt elérhető, de érdemes
körülnézni máshol is.
Szabadidő

Az ESN nevű diákszervezet kártyáját is hasznos megszerezni, a Paviai Erasmus irodában
lehet ezt is intézni, 10 euróba kerül,
bulikba belépés olcsóbb, bárokban
kedvezményeket
biztosít.
A
az ESN Pavia
facebookon

Erasmus csoportba is érdemes
belépni, ide rakják fel a programokat,
amiből általában egy héten több is van,
nagyon jók szoktak lenni, a világ

minden
Paviába

tájáról
érkeznek
törökök,
hallgatók,

lengyelek,
csehek,
spanyolok,
portugálok,
németek,
brazilok,
amerikaiak, oroszok, a lakótársam
örmény volt, szóval ezer féle embert
lehet megismerni.
Ha már Olaszországban voltam, sokfele kirándultam, haverok látogattak meg itthonról, sok
szép helyet néztünk meg, mint Velence, Pisa, La Spezia, Sirmione, Maranello,

Bologna, Milano, Parma.

Véleményem szerint, aki csak teheti, használja ki az Erasmus adta
lehetőséget, maradandó élmény lesz, akárhova is megy, számomra az volt. Paviat
meg különösen ajánlom azoknak, akik olaszul akarnak tanulni, és megismerkedni az olasz
szokásokkal, egy életteli diákváros.

