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Város: Firenze 

Intézmény: Conservatorio Luigi Cherubini 

 

Név: Bojtos Luca 

Időtartam: néhány hónap 

 

Az albérletárak egész Firenzében magasak, a szálláskeresesést érdemes minél előbb megkezdeni, de nem 

lehetetlen jó szállást találni. Nekem végül sikerült az egyetem utcájában, a belvárosban találnom egy 

szuper szobát. Idővel az egyetem diákjai is a segítségünkre lehetnek, mivel sok az ideiglenes itt 

tartozkodó, külföldi hallgató, időnként szabadulnak fel szobák; lehetőségem lett volna átköltözni egy 

távozó diák megüresedett helyére. 

Az éttermek drágák, de a belvárosban is találni szuper, eldugott menüs helyeket, ahova a helyiek járnak 

ebédelni; 5 euroert (teljes első, második fogás, víz, kávé) bőségesen étkezhetünk. Másik jó választás a 

piac és környéke, ahol szintén baráti áron ehetünk helyi fogásokat. Főzni is érdemes, általában az olasz és 

a külföldi hallgatók is nyitottak, gyakori program volt a közös főzés, vacsorázás. 

Firenze csodálatos város, a történelmi központban történelmi és művészeti látványosságok között 

folynak a mindennapok. Kihagyhatatlanok a múzeumok, köztük az Uffizzi, a Galleria dell'Accademia, 

melyeknek látogatása minden hónap első vasárnapján ingyenes. Az Arno hídjai, a parkok, a dóm a 

mindennapok részévé válnak. Teatro del Maggio remek előadásokat kínál, amiket kedvezményesen 

látogathatunk művészetis diákigazolvánnyal. 

A tanulmányi osztályon nagyon segítőkészek voltak; nem mindenki beszél angolul, de az Erasmus 

koordinator hamar, személyesen segített, vagy rövid időn belül, e-mailben orvosolt bármi felmerülő 

problémát. 

Az egyetemi légkör barátságos és szociális, sok a külföldi hallgató és az Erasmusos cserediák. Meglepően 

sok diákkal találkoztam, akik Erasmusos ösztöndíj programjuk után döntöttek úgy, hogy itt folytatják a 

tanulmányaikat.  

A helyi diákok is hozzá szoktak a nemzetközi légkörhöz, nyitottak és kezdeményezőek;hamar bevonnak a 

mindennapokba és remek közös programlehetőségeket kínálnak. Ha kellően nyitottak és tettrekészek 

vagyunk, csodás helyeket ismerhetünk meg általáuk és  szuper programokban vehetünk részt. (Utazás, 

vacsora, közösségi főzés, kulturális programok, közös zenélés, szórakozás.)  

Mivel hamar megtaláltam köztük a helyem, nem aknáztam ki a helyi Erasmus International Community 

által kínált programlehetőségeket, de ez is szerencsés választás lehet; színes programokat szerveznek és 

mivel Firenzébe főleg a művészet és a kultúra miatt utaznak a diákok, így ott is főleg művészetis, építész 

és borász hallgatókkal találkozhatunk. 



A gyakorlati órák a diákok összetételétől függően hol angolul, hol olaszul folytak, ami jót tett a nyelvi 

fejlődésnek, de ha valami nem volt érthető, készségesen fordították le angolra az anyanyelvi részeket. 

Alapvetően az oktatás nagyon személyes, egyénre szabott, barátságos hangulatú, de szigorú, magas 

színvonalú.  

Összességében mindenkinek csak ajánlani tudom,hogy pályázzon FIrenzébe, ha van rá lehetősége;  

rengeteg élménnyel gazdagodtam, csodás embereket ismertem meg és sokat profitáltam a kint töltött 

időből. 


