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A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karáról Campus Mundi ösztöndíj segítségével 
Csehországban, Zlinben a Tomas Bata Egyetemen töltöttem egy félévet 
 
Hogyan és miért pályáztam a Campus Mundira? 
Az egyetemi koordinátortól hallottam erről a lehetőségről, utána néztem és első ránézésre 
szimpatikussá vált a magasabb összegű támogatás miatt. Ezek után már könnyebben tudtam 
keresni melyik országba, melyik egyetemre szeretnék menni.  
Az országok között a megelhetés ára, városomtól való távolság, kultúrális környezet az, ami 
döntött. A városoknál is hasonló dolgok határozták meg, végül az egyetemeket fogtam górcső alá. 
Itt nagy szerepet játszott a tárgykínálat, az intézmény honlapjának az áttekinthetősége, kollégiumi 
lehetőség.  Természetesen meghallgattam a diákok, tanárok vélemenyét, s mindezeket figyelembe 
véve lett eldöntve, hogy a Csehországban a zlin-i Tomas Bata Egyetemre adtam be a 
pályázatomat, amit szerencsére el is nyertem.  
 
Kiutazás előtt: 
Ez az ösztöndíj felkészíti az embert a valós életre. Utána kell járni rendesen a dolgoknak és 
figyelemmel kell követni folyamatosan a program lezártáig, mert ha mi nem figyelünk oda, senki 
nem fog helyettünk. Sok vele a papírmunka. Szerencsére elektronikus módon megy az ügyintézés 
nagyrésze, azonban érdemes megtartani az eredeti példányokat, mert előfordul, hogy be kell 
nyújtani újból bizonyos papírokat. Nekem a kiutalás teljesen pontosan történt, probléma mentesen.  
A szerződés kötés mellett a Learning Agreement, amiről még szót kell ejteni. A Tempus 
Közalapítványnak van saját formanyomtatványa a legtöbb dokumentumból, ami azt jelenti, hogy a 
pályázatot elnyertek számára, szinte minden dokumentumot 2 példányban kell kitölteni, aláíratni. 
Ez vonatkozik az LA-ra is, ami néha 
magyarázkodást igényel a fogadó intézmény 
számára.  
Számomra nem okozott problémát, mert a fogadó 
egyetem is segítőkész volt, valamint az Ő saját 
kiutazáshoz szükséges dokumentumaikat a 
rendszerük kreálja, amit csak ki kell nyomtatnunk.  
 
Szállás 
Választásomnál ez is szerepet játszott, hogy az 
egyetemnek van-e kollégiuma, illetve az minden 
áron van, milyen messze az egyetemtől, külföldi és/ 
vagy helyi diákok laknak benne.  
Mindent összevéve, elégedett vagyok az Én lehetőségeimmel. A kollégium viszonylag jól 

felszerelt, elfogadható áron, a 
belvároshoz, egyetemhez közel, és 
szárnyakban elszeparáltan a helyi 
diákok és a külföldi diákok. Az 
elszeparáltságnak köszönhetően a helyi 
diákokkal nem, azonban a többi külföldi 
diákkal nagyon jó kapcsolatba tudtunk 
kerülni, nagyon jó közösség alakult ki.  
2-2 ágyas szobáhiz tartozott egy közös 
fürdőszoba+ konyha, ennek az ára 2910 
czk volt a havi ára, ami megközelítőleg 
35000 Ft volt. Török, litván illetve belga 
szoba-lakótársaim voltak, akikkel 
nagyon jó a kapcsolatom azóta is.  
 
Étkezés 



Az egyetemnek volt több menzája, ahol a 
diákigazolványunkkal 50% körüli kedvezményt 
lehetett kapni minden ételre. Lehett kapni pizzàt, 
frissen sülteket, levest, salátát, szendvicset, 
desszertet. Egy leves+ második egy salátával 
megközelítőleg 1000 Ft-nak megfelelő cseh 
koronába került, ami szerintem elfogadható ár. Az 
ételt lehetett elvitelre is kérni.  
Utazás 
A város megközelítése nem túl bonyolult. 
Repülőtér igaz nincs a városban, de Brno 100 km, 
ahonnan a vonat 1 átszállással illetve busz 
átszállás nélkül közlekedik a városhoz.  
A városon belüli közlekedést ritkán kellett igénybe 
venni, mert az egyetem-kollégium-bevásárlási 
lehetőség-szórakozás mind könnyen elérhető volt 

gyalogosan is gyorsan.  
 
Megérkezés 
Az egyetemnek van ESN csoportja, akik nagyon segítőkészek 
voltak az első pillanattól kezdve. A kollégiumba való becsekkolás, 
közös programok és bárminemű kérdésben is gyors és hasznos 
segítséget lehetett kapni tőlük.  
Az egyetemi International Office gyorsan és hatékonyan dolgozott, 
időben tájékoztattak mindenről szerencsére, az e-mailekre általában 
egy órán belül választ kaptunk és szinte mindig elérhetőek voltal 
akár személyesen is.  
 
Egyetemi élet 

Kellett tanulni kint is, számomra első pillanatban 
meglepő módon, de aztán belerázódtunk. 
Majdnem mindennap kellett az egyetemre menni, 
de szerencsére nem kezdődtek túl korán. Az 
egyetem könyvtára jól felszerelt és könnyen 
használható volt. A gépterem is megfelelő 
szinvonalú volt.  
A tárgyak nagyrészét nekünk, külföldi diákoknak, 
volt lehetőség lezárni a szorgalmi időszakban, 
illetve a vizsgaidőszak elején, ha ügyesen 
voltunk, ez sajnos nem minden esetben jött 
össze.  
 
Közösségi élet 
Mint már említettem, a kollégiumban nagyon jó 
csapar verődött össze, emellett az ESN is szervezett sok programot nekünk. Laguage Café, 
Country Presentation, Bowling party, Kareoke party és sok minden más. Összességében a 



közösségi élet nagyon jó volt, nagyon sok időt töltöttünk együtt és 
remélhetőleg még később is tudjuk tartani ezeket a kapcsolatokat.  
Ezen kívül sok hétvégére szerveztek nekünk kirándulásokat, hol 
közelebbre hol távolabbra. Az úticélok között szerepelt Prága, 
Krakkó, Dél- Morávia, Dél- Bohémia, a helyi állatkert, környékbéli 
kastélyok, természeti látványosságok.  
Ezen kívül voltak helyi rendezvények is, mint például egy karnevál, 
amit városzinten lehetett ünnepelni, Filmfesztivál, Design Week.  
 
Összegzés képpen elmondhatom hogy nagyon jól éreztem magam 
kint, nagyon örülök, hogy ezt a helyet választottam és hogy a CM 
segítsègével több mindent kipróbálhattam. Eddigi életem egyik 
legboldogabb időszakát töltöttem kint.  
                                                   Szabó Benedek ME-GTK 2017 Zlin 
 


