
Az egyetemről és a tanulmányokról 
Tárgyakat mindenki a saját igénye, illetve szüksége szerint válassza meg. Személy 
szerint próbáltam igazodni és haladni az itthoni tanterv szerint, így a tantervben az 
adott félévhez tartozó tárgyakhoz releváns tantárgyakat kerestem kint is. Az oktatási 
rendszer különbsége miatt nem mindegyikhez találtam megfelelőt. A felvett tárgyak 
teljesítésével nem volt gondom, az oktatók pozitívan álltak hozzám minden 
tantárgyból.  

Kapcsolatot elsősorban a kari koordinátorral érdemes felvenni, aki mindenben nagyon 
segítőkész volt, illetve az ő asszisztense is. Ők a tantárgyak felvételét, leadását valamint 
cseréjét akadálymentesen biztosították, segítséget nyújtottak a papírok helyes 
kitöltésében. Az oktatókat ők segítettek utolérni. 

A diákéletben előforduló kérdésekben a kinti ESN nyújt segítséget. Mindenki kapott 
egy mentort, akiknek nagyon sokat köszönhettünk. Nekem ő segített a kívánt szállást 
lefoglalni. 

A szállásról és a kiutazásról 
Utaztam vonattal, illetve a Student Agency buszaival. Vonattal kapcsolatban nekem 
kellemetlen élményeim vannak, ugyanis több mint 2 órás késéssel érkeztünk meg. A 
busztársaság teljesen megbízható volt, illetve kedvező áron lehet igénybe venni. 

Kollégiumban laktam, kifizethető áron, én ezt javaslom mindenkinek. A legtöbb 
Erasmusos hallgató is kollégiumot választja, így a társasági élettel sem volt probléma. 
Illetve akinek célja az ismerkedés, barátkozás, különböző országok kultúrájának 
megismerése, azoknak kollégiumban való lakásnál nincs könnyebb lehetőség. Én egy 
félévet töltöttem el részképzésben, ez 5 hónapot jelentett. Úgy gondolom, akinek 
nincsenek magas és speciális elvárásai, ezt a pár hónapot szinte bárhol ki lehet bírni, 
ahol szobát, fürdőt és konyhát biztosítanak. A szállássál teljes mértékben meg voltam 
elégedve, az árnak megfelelő ellátást kaptam. 

Javaslatok, megjegyzések 
Szerintem fontos figyelembe venni az adott ország árait, illetve, hogy mennyi ösztöndíj 
áll rendelkezésre. Ezek alapján érdemes kalkulálni, hogy mennyit tudunk költeni, és 
érdemes kiutazás előtt félre tenni saját spórolt pénzt is, hogy ne ott érjen meglepetés, 
és ne emiatt kelljen életre szóló élményt kihagyni. 


	Az egyetemről és a tanulmányokról
	Tárgyakat mindenki a saját igénye, illetve szüksége szerint válassza meg. Személy szerint próbáltam igazodni és haladni az itthoni tanterv szerint, így a tantervben az adott félévhez tartozó tárgyakhoz releváns tantárgyakat kerestem kint is. Az oktatá...
	Kapcsolatot elsősorban a kari koordinátorral érdemes felvenni, aki mindenben nagyon segítőkész volt, illetve az ő asszisztense is. Ők a tantárgyak felvételét, leadását valamint cseréjét akadálymentesen biztosították, segítséget nyújtottak a papírok he...
	A diákéletben előforduló kérdésekben a kinti ESN nyújt segítséget. Mindenki kapott egy mentort, akiknek nagyon sokat köszönhettünk. Nekem ő segített a kívánt szállást lefoglalni.
	A szállásról és a kiutazásról
	Javaslatok, megjegyzések

