
Az egyetemről és a tanulmányokról 

Az angolul meghirdetett tárgyakra csak nagyon kevesen járnak, helyi diákok nem is 
igazán veszik fel őket. Az Innováció menedzsment és Verseny stratégia tárgyak 
nagyon érdekesek voltak. Giulia Gazilli a helyi Erasmus koordinátor, aki nem viszi 
túlzásba a munkát, de általában nincs gond vele, viszont ha szükséges valamilyen 
papír, akkor azt idejében el kell kezdeni intézni vele. 

A szállásról és a kiutazásról 
Bariba repülővel érdemes menni, fontos figyelni a csomagokra. Budapestről közvetlen 
WizzAir járat van Bariba, és ha idejében történik a foglalás, akkor kifejezetten olcsón 
lehet eljutni oda. Szerencsére az időjárás jóval kedvezőbb az itthonitól, ezért túl sok 
vastag, meleg ruhát nem érdemes vinni. A repülőtérről a belvárosba el lehet jutni 
vonattal is, az 5€ egy irányba, viszont a helyi busz, ami a repülőtér kijáratánál áll meg 
és ugyanoda visz mint a vonat, csak 1€. Az egyetemre a MICCOLIS-os buszokkal lehet 
eljutni nagyjából 1,5€ a jegy oda. Fontos figyelni, hogy a buszon nem lehet jegyet 
váltani, hanem a megállók melletti trafikokban adnak jegyet. 

Casamassima helyett Bari belvárosában érdemes lakást bérelni, kollégium nincs az 
egyetemnek, ezért a helyi ESN-nel célszerű felvenni a kapcsolatot, akik segítenek 
lakást keresni és el is tudnak hozni a repülőtérről, mikor megérkezel. Az árak 
változatosak, de mindenképp a belvárosban érdemes lakást keresni, mert a helyi busz 
közlekedés kaotikus tud lenni, és így minden gyalog távolságon belül lesz. Továbbá 
Bariban elég jól működik az ESN, ezért elég gyakran vannak összejövetelek, bulik, 
kirándulások, ha valaki a külvárosban talál szállást örök probléma az A-ból B-be eljutás. 
De nem az ESN-en túl vannak más diákszervezetek is kifejezetten cserediákoknak, 
velük is érdemes felvenni a kapcsolatot. 

Javaslatok, megjegyzések 
Dél-Olaszországban nem mindenki beszél angolul, boltokban kávézókban problémás 
lehet, de ennek ellenére nagyon kedvesek és segítőkészek. A nyelvi nehézségek 
ellenére gyakorlatilag bárkivel meg lehet értetni magunkat. Továbbá a szabadidőben 
érdemes a környékbeli kisebb településeket is meglátogatni. 
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