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Erasmus tanulmányi ösztöndíj
Milano-Politecnico_Architettura civile
Az egyetem:
Milanóban az építészmérnöki karnak két campusa van. A Leonardo campus
az „egyetemi város” központjában található. Többségében a kollégiumi és az
albérleti szálláslehetőségek e campus közelében találhatók. A másik campus
a város másik szélén található, Bovisa. Ezen a campuson építészmérnök,
belsőépítészeti es mérnökképzés is van. Általában 4 és 12 (24) kredites tárgyak
közül lehet választani. Master képzésen, civil építészet szakon négy tárgyat
vettem fel: kortárs olasz építészettörténetet (4 kredit), földrengésre veszélyes
zónában való építkezés (4 kredit), kiállítás tervezés (4 kredit) és egy tervezési
tárgyat (12, 24 kredit). Az előadások hetente egyszer voltak, egyben 4 óra
hosszban. A tervezési tárgy két napos volt, nagyjából ugyanolyan módon
zajlott, mint a Műszaki Egyetemen, egy jelentős különbséggel, hogy általában
csoportban kell tervezni.
A félév március végén kezdődik, és június végén fejeződik be, míg a
vizsgaidőszak júniustól júliusig tart, illetve szeptemberben folytatódik. A vizsgák
többnyire szóbeli vizsgák. Bovisan általában olasz nyelven tanítanak, és olaszul
is kell vizsgázni, de ez tanárfüggő, egyes tanároknál lehet angolul is vizsgázni.
Leonardo campuson külön angol képzésre is lehet jelentkezni.
Az egyetem a külföldi diákok számára ingyenes olasz nyelvi képzést is indít,
erre külön kell jelentkezni és félév elején szintfelmérőt is kell írni. Ez alapján
kezdő illetve haladó csoportba lehet kerülni.
Szállás:
Alapvetően kétféle szálláslehetőség van: albérlet és kollégium. Albérlet
esetén a bérleti árak igen változók. Általában 300 és 600 euró között
mozognak, ez a környéktől függ.
Kollégium esetében az erasmusos diákoknak egységesen 330 eurót kell fizetni.
Kiutazás előtt 350 euró kauciót és kéthavi szállás díjat kell kifizetni. Sajnos az
otthoni erasmus ösztöndíj még a szállásköltségeket sem fedezi. A kollégiumok
állapota sokkal jobb, mint otthon, ám kiválasztásakor figyelni kell, hogy melyik
van a legközelebb a campushoz. Én egy olyan kollégiumban laktam, amelyet
a múlt félévben újítottak fel, viszont Bovisa campustól tömegközlekedéssel 1
óra távolságban volt. Ez a kollégium több mint 400 férőhelyes, ám az egész
épületnek csak egy konyhája van, így a főzés elég nehézkesen működik. A
kollégiumhoz tartozik egy bar is.
Élet Milanóban:
A város központja a Dóm közelében található. Itt általában mindig óriási
nyüzsgés van. A városban elég sok látnivaló van. Az emberek elég hidegen
viselkednek a külföldiekkel, mivel a város lakosságának nagy része külföldről
települt be.
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Az árak mind élelmiszer, mind ruházati szempontból az itthoni áraknál kicsit
magasabbak. Egy nap kb. 10-15 euróból lehet megoldani az étkezést.
Milano, kirándulási lehetőségek:
Milanóhoz legközelebb a Como-i tó helyezkedik el. A tó körül számos
kirándulási lehetőség van, a tó partja rendkívül szép. Ezen kívül a tengerpart is
közel van. Érdemes ellátogatni az ún. Cinque terre nevű helyre. Ez az 5 falu a
Ligur-tenger partján helyezkedik el és gyönyörű kilátás nyílik a falvakból a
földközi tengerre. Milánóból egyenes vonatjárat megy a helyre, így autó
nélkül is könnyen megközelíthető. Természetesen a tengerparton és a
tópartokon kívül érdemes még a környező városokba is ellátogatni: Bologna,
Verona, Montevecchia, Torino… Az egyetemen általában szervezett
kirándulások is vannak, így pl.: Firenzébe, Pisaba és Rómába is el lehet jutni.
Természetesen az utazási lehetőségek a félév beosztásától és az anyagi
lehetőségektől függenek, de az egyetem mellett meg lehet oldani a kisebbnagyobb utazásokat.
Visszagondolva a Milánóban töltött félévre, én semmiképpen sem cserélném
el. Sok szempontból nagyon hasznos volt. Sajnos az ösztöndíj nagyon kevés a
kinti árakhoz viszonyítva. Munkalehetőség diploma nélkül nem nagyon adódik
diákok számára. Ha az ember nem szakmában keres állást, akkor pedig a
teljes munkaidő a probléma, amit sajnos az egyetemi mellett nem lehet
elvállalni.
A városban sok magyar is él, akik nagyon összetartanak és havonta, hetente
egyszer szerveznek összejöveteleket is. Minden újonnan érkező fiatal magyart
szívesen látnak és ez nagyon jó érzés egy olyan városban, mint Milánó.
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