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Tóth Márton harmadéves gazdálkodási és menedzsment szakos hallgató vagyok és a 2018/2019. 
tanév őszi félévét töltöttem Litvániában, Vilniusban Erasmus + ösztöndíj keretében. Azért írom most 
ez a beszámolót, hogy segítséget nyújtsak a későbbiekben ide látogató hallgatóknak. Szeretném 
megosztani tapasztalataimat, élményeimet az olvasóval annak érekében, hogy közelebb juttassam 
egy kicsit ahhoz amit átéltem a kint eltöltött hónapok alatt. Aki ismer az tudja, hogy én mindig is 
szerettem volna  Erasmussal külföldre menni, ez most sikerült is. 
Augusztus végén utaztam ki a lett légitársaság, az Air Baltic segítségével. Már a Vilniusban való 
landolás után éreztem, hogy intézkednem kell mivel elhagyták a poggyászom. Rengeteg egyeztetés 
és e-mail után végül 2 napon belül ki is szállították a csomagomat a kollégiumba ahol laktam.  
Mindenkiben felmerülhet a kérdés, vajon miért is választottam Litvániát? Mint más hallgatóknak, 
nekem is figyelembe kellett vennem, hogy milyen tárgyakat számítanak be a Miskolci Egyetemen. 
Igyekeztem olyanokat felvenni amelyeket átvesz az iskola, ez sokszor előzetes egyeztetést igényel az 
oktatóval. Másik szempont az az volt, hogy Litvániában még nem járt hallgató. Jó érzés volt így 
elindulni mivel így ez tényleg kaland az ismeretlenbe. Másrészről kicsit nehezebb elindulni mivel nem 
tudok segítséget kérni másoktól. 

Az egyetemről és a kollégiumról: 

Az egyetem nagyon jól felszerelt, több épületből áll. Az elején mindenki csak térképpel mert 
közlekedni az épületekben mivel ez volt az egyetlen lehetőség, hogy ne tévedjünk el, de sajnos 
sokszor így is sikerült. A tanárok rendkívül 
segítőkészek voltak, bármivel fordulhattunk 
hozzájuk, ők mindig próbálták a lejobb 
megoldást kínálni. A Litvániában 
tartózkodásom alatt igyekeztem olyan 
tárgyakat is felvenni amelyeket nem tudnék 
otthon tanulni. Ilyen volt a Nordic countries 
with economic relations ami az északi 
országokkal foglalkozott.  
Az oktatási rendszer más mint ami 
Magyarországon létezik. Minden félévben van 
egy külön feladat amin dolgozni kell. Ezt 
később prezentáljuk majd elküldjük az 
oktatónak. Erre külön pontszámot 
kapunk.(legtöbb esetben 30% ot számít a 
féléves jegybe) A jegy másik része 
természetesen a vizsga amelyre mindenkinek 
tanulnia kell. A követelmények minden 
tantárgyból teljesíthetőek voltak. Egy 
félévben egy tárgyból csak egyetlen 
vizsgaalkalom van ami azt jelenti, hogy 
tanulni kell a vizsgára. Ha nem sikerül a vizsga 
akkor ott kell maradni a vizsgaidőszak legvégéig és csak utána lehet teljesíteni. 
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A kollégium ahol laktam egy külön negyedben volt ahol csak egyetemisták laktak a campustól 5 perc 
sétára. nagyjából 3000 hallgató lakik itt egyszerre. Az egyetem közelsége miatt soha nem kellett 
hamar indulni vagy pedig hamar felkelni. 
A kollégium 150 euróba került ami szerintem megérte mivel a felszereltsége is jó volt. A legtöbb 
szobához tartozott konyha is amit két szoba közösen használ valamint egy fürdőszoba is volt 
szobánként. Én szerencsés helyzetbe voltam mivel nekem saját konyha volt amit nem kellett 
megosztani. A szobatársam egy török fiú volt akivel jóba is lettünk. 

A Vilniusban tartózkodásom során rengeteg élmény ért. Bejártam Litvániát és az egész balti régiót. A 
félév elején elmentünk Trakai-ba amely nagyon régen a Litván Hercegség fővárosa volt. Eljutottunk 
egy Klaipeda nevű városba, itt találjuk a tengerpartot is. Mondanom sem kell, hogy a saját bőromön 
tapasztaltam milyen szélsőséges is tud lenni a litván tengeri időjárás. Meg kell említenem a téli 
évszakot Litvániában. Novembertől nagyon ritkán süt a nap, többnyire egy héten 5-ször esik a hó és 
nem ritka a napközbeni -15 fok sem. Itt aztán kétszer is meggondolja az az ember, hogy hogyan 
öltözik fel. Volt szerencsém eljutnom 9 napra Oroszországba is . Olyan városokba jártam mint 
Szentpétervár, Novgorod vagy éppen a főváros Moszkva. Azt kell mondanom, hogy ide a beutazás 
sem egyszerű, szigorú határőrizet van és a procedúra is sok időt vesz igénybe. Nagyon jó volt látni 
olyan nevezetességeket mint a cári falu vagy a Vörös tér. Érdekes volt hallani azt a fajta megközelítést 
ahogyan a 20. századi történelemről beszélnek. Teljesen olyan érzésem volt mintha egy másik világba 
csöppentem volna. A városokat angol nyelvű idegenvezető segítségével tekintettük meg ami 
megkönnyítette az emberek megismerését. Rengeteg múzeumban is jártunk ahol bemutatták azt a 
gazdagságot ahol a cári család élt. Nyugodtan mondhatom, hogy ez volt az egyik legnagyobb 
élményem. 

Szakmailag és kapcsolati szinten is az Erasmus egy hatalmas dolog. Nemzetközi tapasztalatot 
gyűjthetünk ami a mai munkaerőpiaci szinten nagyon fontos. Aki külföldi tapasztalatot szerzett, azt a 
munkaadók is előnyben részesítik mivel az illető ismer más kultúrákat, tud alkalmazkodni a 
változásokhoz, magabiztosabb és megtanult csapatban dolgozni. Vannak olyan munkakörök is ahová 
nemzetközi tapasztalat nélkül nem is lehet jelentkezni. Az Erasmus mindenki számára egy hatalmas 
lehetőség, hiba lenne nem kihasználni. Valamint mikor adódna még egy olyan lehetőség, hogy távol 
az otthonunktól tölthetünk egy fél vagy akár egy évet?  

Miért ajánlom mindenkinek az Erasmus + -t? Mikor hazajössz egy teljesen más szemszögből fogod 
szemlélni a világot. Ha hazamész már az lesz a furcsa, hogy nem nemzetközi környezetben vagy. 
Nekem életem legjobb döntése volt az Erasmus+, ha tehetném még egyszer belevágnék. Számomra 
az álom folytatódik mivel a tavaszi félévemet Spanyolországban töltöm majd. 

Ez a külföldön tartózkodás nem jöhetett volna létre anélkül a rengeteg segítség nélkül amit a Miskolci 
Egyetem szakmai csapatától kaptam. Mindig segítettek mindenben, bármit is kértem. Forduljatok 
hozzájuk bizalommal! 
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Trakai várában a félév elején Klaipeda, Litvánia tengerpartja 

Egy sivatagi szakasz Litvánia tengeri határánál 
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Bejárat a Vörös térre, Moszkva 

Boldog Vazul székesegyház, Moszkva 
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Utca Moszkvában a Vörös térre  

Szentpétervár, cári falu 
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Az egyetem épülete 

Az egyetem épülete 


