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Kojsza Gréta vagyok, a Miskolci Egyetem Nemzetközi gazdálkodás alapszakos, 

másodéves hallgatója. A 2014/2015-ös tanév tavaszi félévét Franciaországban, pontosabban 

Reimsben töltöttem. A négy hónapos kint tartózkodásom során a NEOMA Business School 

hallgatója voltam. A következő néhány oldalban a tapasztalataimat és élményeimet szeretném 

megosztani, képekkel illusztrálva, és egyben bizonyítva is az Erasmus egyedülálló és életre 

szóló élményét. 

Számomra sosem volt kérdéses, hogy ha lehetőségem lesz rá, külföldön tanuljak. Nem 

csak a munkaerőpiacon jelent előnyt a külföldön szerzett szakmai tudás, hanem új barátokra is 

szert tehetünk a világ bármely pontjáról. Mivel középiskolában 5 évig tanultam franciát, 

egyértelmű volt, hogy franciaországi helyeket pályázok meg az Erasmus+ ösztöndíjjal. A 

NEOMA-t egy percig sem bántam meg, hiszen a francia vidéki egyetemek közül az egyik 

legjobbnak számít, rendkívül magas oktatási színvonallal és érdekesebbnél érdekesebb 

tárgyakkal.  

 

1. kép: A NEOMA 1-es és 2-es campusai. 

A szemeszter viszonylag hamar, január 29-én kezdődött a „Welcome Day”-el, 

melynek során a kinti Erasmus koordinátorok rendkívül hasznos információkkal láttak el 

minket a szálással, az ottani élettel, közlekedéssel, programokkal, órarenddel és tárgyakkal 

kapcsolatosan. Mind a három, nemzetközi ügyek intézéséért felelős hölgy bármikor, és 

bármivel kapcsolatosan segítségünkre volt. Nem csak a papírokkal, de a kollégiummal és a 

biztosítással kapcsolatosan is számíthattunk rájuk. Így aki egyáltalán nem beszélt franciául 

sem ütközött nehézségekbe a hivatalos ügyek intézése során. Az orientációs nap zárásaként, 



csapatépítés gyanánt egy pezsgőpincészetbe látogattunk el, hiszen Reimset és a Champagne-

Ardenne régiót a pezsgő őshazájaként tartják számon. 

 
2. kép: Reims tavasszal. 

Reims körülbelül egy Miskolccal megegyező méretű város. Villamossal nagyon 

könnyen, 10-15 percen belül elérhető a belváros, az üzletek, a sétálóutca és a pályaudvar is. 

Nagyon „zöld” és élhető város ahonnan hiányoznak a szocialista betontömbök. Helyettük 

parkokat találunk kilométerenként, amik hétvégenként megtelnek kisgyerekes családokkal és 

kutyasétáltatókkal. A sportok kedvelőinek is sok lehetőséget kínál stadionjával, futópályáival 

és „outdoor” konditermeivel. 

 
3. kép: Reims csodálatos belvárosa. 



Turisták százaival futhatunk össze a belvárosban a jó idő beálltával, hiszen a város 

méltán híres a katedrálisáról, amely a francia királyok koronázási helyszínéül szolgált 

évszázadokon keresztül. Nagyon „franciásan”, többször is elvegyültünk a lakosok között a 

katedrális előtti téren bagett-et, vagy éppen croissant uzsonnázva. A katedrális azonban nem a 

város egyetlen látványossága. A Parc du Champagne-ban megtalálhatjuk a pezsgőpincészetek 

nagyjait, mint a Pommery-t vagy a Veuve Clicqout Ponsardin-t. 

Az úgynevezett „International Bachelor Program (IBP)”-ban körülbelül 40-en vettünk 

részt, a Föld minden pontjáról. Mexikóból, USA-ból, Kínából, Chiléből, Dél-Koreából, 

Hawaii-ról is érkeztek diákok. Európát lengyelek, egy holland lány, egy német fiú és mi, 

magyarok képviseltük. Eleinte az egyetem ESN koordinátorai voltak segítségünkre az 

ismerkedésben a közös kávézásokkal. De egy ilyen színes, és multikulturális társaság egy idő 

után már nem elégedett meg az egyetem által szervezett programokkal, így hétről hétre egyre 

több nemzetközi vacsorát, iszogatást, bulit és pikniket szerveztünk. Nagyon gyorsan és 

könnyen összerázódott a társaság, amely egyértelműen az emberek nyitottságának és 

barátságosságának volt köszönhető. 

 

4. kép: A Nemzetközi programok, bulik és vacsorák az Erasmus elengedhetetlen kellékei. : ) 

Természetesen a 4 hónap nem csak bulizással és szórakozással telt. Az egyetemen 

tömbösítve tanultuk a tárgyakat, amelyeket minden IBP hallgató egységesen 2-3 hétig tanult. 

Az órák nyelve természetesen az angol volt. Minden kurzus nagyon gyakorlatorientált volt, 

csoportmunkák, prezentációk és különböző projectek sora várt ránk, érdekesebbnél 

érdekesebb témákban. Kedvenceim közé tartozott a Luxusmarketing nevet viselő tárgy, ahol a 



legnagyobb francia divatházak marketingstratégiájáról tudtunk meg rengeteg érdekes 

információt. Februárban csak franciát tanultunk, így legalább az angol mellett, a francia 

tudásomat is sikerült fejlesztenem. Nem mellesleg, a tárgyak időbeosztása is kedvezett a 

nemzetközi hallgatóknak, hiszen 4 napos hétvégékkel több helyre is sikerült eljutnunk (Párizs, 

Barcelona, Normandia). 

Nyugat Európában nagyon jól működik a telekocsizás, így mi is éltünk a lehetőséggel és 

kisebb távolságokra ezt az utazási formát választottuk. Jóval olcsóbb a vasúti közlekedéstől és 

rendkívül kedves helyi lakosokkal ismerkedtünk meg. 

Összességében kijelenthetem, hogy életem legjobb döntése volt, hogy Erasmus+-al 

külföldön tanultam. Elképesztő mértékben gazdagodtam felejthetetlen élményekkel és új 

barátokkal a világ minden pontjáról. Megtapasztalhattam egy, a magyartól teljesen eltérő új 

életvitelt és sok-sok új, eddig teljesen ismeretlen kultúrákkal ismerkedtem meg. Hab a tortán, 

hogy mindezek mellett a tanulás új metódusait is sikerült elsajátítanom. Mindenkit csak 

buzdítani tudok, hogy éljen az Erasmus+ lehetőséggel és a saját bőrén tapasztalja meg ezt az 

egyedülálló, „Erasmusos” életérzést. 


