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Éles Levente vagyok, 2016-tól tanulok a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és 

Informatikai karán, jelenleg pedig a gépészmérnöki mesterképzésem folytatom 

CAD/CAM szakirányon.   

Kis bevezetés az Erasmusról és a mentorprogramról: 

Az Erasmussal nem most találkoztam először, ugyanis már az alapképzés során is 

sikerült egy kis betekintést nyernem abba, hogy milyen is az élete egy Erasmusos 

diáknak. 2017-ben kezdtem bele az egészbe, ugyan akkor még csak úgy, mint Erasmus 

mentor. Rengeteg új emberrel ismerkedtem meg, rengeteg új élménnyel gazdagodtam 

és persze rengeteg új barátot is szereztem a világ minden pontjáról. Nemcsak a 

külföldiekkel, hanem a többi mentorral is nagyon jó kapcsolatom alakult ki a 

különböző kirándulások, és rendezvények során. Akkor még kicsit féltem, hiszen egy 

idegen nyelvi környezetben úgy gondoltam elvárás a „tökéletesen” angol nyelv 

használata, legalábbis szóban. De tévedtem, és éppen az Erasmus segített abban, hogy 

fejlődni tudjak, és még folyékonyabban tudjak beszélni. Mindenki máshogy beszéli a 

nyelvet, más akcentussal, más szókinccsel, így ez egy tökéletes lehetőség arra, hogy 

minél jobban elsajátítsuk a nyelvet. Én azt javaslom, hogy aki részképzésen 

gondolkozik és még nem biztos magában, kezdjen egy apró lépéssel és jelentkezzen 

Erasmus mentornak, ismerkedjetek meg egy új, barátságos környezettel, ahol 

fejlesztheti a nyelvtudását és mindemellett rengeteg programban is részt vehet. Az 

egészen kis angol nyelvtudással rendelkezők is bátran vágjanak bele, ne féljetek, 

mindenki ugyan abban a cipőben jár, és mindenki ugyan onnan indult, ahol most ti is 

vagytok. Ha bármi kérdésetek van a mentorprogrammal vagy a részképzéssel 

kapcsolatban, nyugodtan keressetek meg, igyekezni fogok mindenkinek válaszolni. 

Miért pont Pilsen? 

Én Csehország és azon belül is Pilsen mellett döntöttem, nem azért, mert a nyelv vagy 

a Cseh kultúra annyira vonzott volna, inkább az egyetem színvonala és az országra 

jellemző megélhetési költség volt számomra a legfontosabb szempont, az pedig már 

csak hab volt a tortán, hogy Pilsen a sör fővárosa is. Ha felmerült volna bennetek a 

kérdés akkor igen az is igaz, hogy a legtöbb helyen olcsóbb a sör, mint a víz.  

Milyen az egyetem? 

Az egyetem nagyon szép, modern és fiatalos. Mindenhova mágneskártyával lehet 

bejutni, az előadótermekbe, menzára, magára az egyetemre, illetve kollégiumba is.  
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Erre a mágneskártyára lehet pénzt tölteni, így tudtok fizetni a menzán, az egyetemen a 

nyomtatásért vagy éppen a kollégiumi mosodában. Erre a kártyára lehet megvenni a 

tömegközlekedési bérletet is, így egy kártyával tulajdonképp minden szükséges dolgot 

el lehet intézni. 

Az egyetemen a tanárok nagyon rendesek, megértők, és rugalmasak. Legtöbb tanár 

nem akart minket túlterhelni a feladatokkal, hiszen az Erasmus a tanulás mellett az 

utazgatásról és bulikról szól, ahogy ezt ők is tudták. Sajnos az utóbbi kettőnek a 

koronavírus és a vele járó karantén nem kedvezett. Az órák egyébként érdekesek, a 

laborok és a tantermek jól felszereltek, és zömében fiatal tanárok, oktatók vannak az 

egyetemen. A kurzusok szerintem könnyen teljesíthetők egy-két kivétellel.  

Az egyetemi és a kari Erasmus koordinátorok is nagyon segítőkészek voltak. Talán egy 

negatívumot lehet megemlíteni, mégpedig azt, hogy nem kaptunk külön órarendet (ez 

csak a gépészmérnöki karra vonatkozott). A kari koordinátortól viszont megkaptuk a 

tanárok elérhetőségét, így minden tanárral emailben kellett egyeztetni a félév 

menetéről, az órák időpontjáról és tantárgy követelményeiről (ez egy kicsit 

körülményes volt, itt már nem kaptunk napon belüli válaszokat az érintett oktatóktól). 

Amint sikerült minden tárgyat egyeztetni (körülbelül két hét), utána minden 

gördülékenyen ment, és összességében meg vagyok elégedve az egyetemmel és az 

oktatással is.  

Az egyetem egy elég nagy területen fekszik, és minden megtalálható bennne amire 

szükségünk lehet. Az egyetemi menza nagyon olcsó, 6 menü közül lehet választani, ahol 

a vegánoktól kezdve a gluténérzékenyekig mindenki megtalálja a számára megfelelő 

ételt.  Az egyetemen emellett van egy nagyon jól felszerelt, hatalmas könyvtár is, ahova 

el lehet vonulni, ha már a koliban túl nagy lenne a hangzavar.  

Aki sportolni akar annak is rengeteg lehetősége van, én leginkább az egyetemi 

konditermet használtam.  

Milyenek a kollégiumok? 

Az egyetemnek körülbelül 12 kollégiuma van, ezek nem az egyetem területén belül 

helyezkednek el (kivéve egy), hanem a városban, és ott is szétszórtan 4 egymástól 

különálló ponton. A legtöbb kollégium közel van a villamosmegállóhoz, így 10 perc alatt 

be lehet jutni az egyetemre, mivel elég sűrűn közlekednek a villamosok.  
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Az én kollégiumomtól viszont a séta volt a leggyorsabb megoldás az egyetemig, így én 

minden napom 10 perc sétával indítottam.  

Ami nekem furcsa volt, hogy itt ellentétben a miskolci rendszerrel, az Erasmusos 

diákokat nem ugyan abban a kollégiumban helyezik el, nekünk lehet kiválasztani 

melyik kollégiumban szeretnénk lakni (különböző árkategóriák vannak, de mindegyik 

olcsónak mondható) és nagy valószínűséggel nem Erasmusos szobatársat fogunk 

kapni. Velem is ez történt, 3 darab cseh diákkal laktam egy hétig, akik nem igazán 

beszéltek angolul. Ez nem volt nagy probléma, ugyanis miután megismertem a többi 

itt lakó Erasmusos diákot egyeztettem a kollégium menedzserével és átköltöztem végül 

egy másik szobába, ahol két olasszal és egy indiaival laktam együtt a szemeszter hátra 

lévő részében. 

A kollégiumok hasonlóak a miskolcihoz, de a bútorokon és berendezéseken azért 

látszik, hogy nem ebből a századból valók, de meg lehet ezzel is békélni, amennyiben 

nem várunk szállodai körülményeket. Viszont mindenféleképp ajánlom, hogy aki ide 

tervez utazni az nézzen utána hogyan néznek ki a különböző kollégiumok, mivel vannak 

különbségek és így meglepetés sem fog majd érni senkit. Azoknak, akiknek nem felelne 

meg a kollégium, van egy nagyon jól felszerelt, modern, már-már luxusnak mondható 

diákhotel az egyetem területén belül, ez körülbelül 350€/hónap, szemben a többi 

kollégium ~100€/hó-s költségével.  

A város: 

A város nagyon szép, és tele van a 

tipikus cseh építészetre jellemző színes 

és díszes házakkal. Két hatalmas parkja 

is van, az egyik a város végén, míg a 

másik a városközponthoz közel 

helyezkedik el.  A város végi parkban 

rengeteg tó található, szalonnasütéshez 

kialakított helyekkel, kisebb büfékkel, és 

röplabda pályákkal. 

 
Pilseni főtér és a Szent Bertalan katedrális 

A városon belüli parkban pedig szintén van egy sportolásra kialakított rész, ahol 

pályabérlés ellenében lehet teniszezni, focizni, röplabdázni, kosarazni, stb. 

A városban kevesen beszélnek angolul, így, ha valamit intézni akarunk az segítség 

nélkül elég körülményes lehet, de erre vannak a mentorok, ők segítenek mindenben.  



 

University of Miskolc 
 

University of West Bohemia  
 

 
4 

 

Élményeim, tapasztalataim: 

Nagyon hálás vagyok és nagyon örülök, hogy belevágtam a külföldi részképzésbe. 

Rengeteg új élményben volt részem és rengeteg új embert ismertem meg. Ha 

Erasmussal mentek külföldre tanulni, akkor ti is meg fogjátok tapasztalni, hogy a többi 

Erasmusos diákkal kialakított közösség egy kis családhoz hasonlít leginkább. Mindenki 

ismer mindenkit, együtt járunk bulizni, étterembe, kocsmába, együtt utazunk, és 

mindenben segítjük egymást.  

Az itteni ESN eleinte jó néhány programot szerevezett nekünk, hogy jobban 

megismerjük egymást, így az első 3 hétben néhány óra alváson kívül nem sok időt 

töltöttem a kollégiumban. Szerveztek nekünk Welcome Week-et, ahol Welcome Pack-

et kaptunk minden szükséges dologgal tele (egyetemi póló, notesz, pendrive, ESN 

kártya, cseh telefonkártya, stb.), körbe vezettek minket az egyetemen és a városban, 

ahol megmutattak mindent, amit szükséges tudnunk és ismernünk, az estéket a 

diákkocsmában, vagy éppen bárokban és szórakozóhelyeken töltöttük.  

 
Az első ESN-es program, az első találkozás a többi diákkal 

Szerveztek nekünk Laser Game-et, Jumping Arena-t, Czech Culture Evening-et, 

Welcome Dinner-t ahol együtt vacsoráztunk az oktatókkal és rengeteg cseh ételt 

kóstolhattunk meg, valamint belépőt is kaptunk a szponzor szórakozóhelyére. 

Szerveztek nekünk kirándulásokat Prágába, a Pilsen körüli parkokba és kastélyokba.  
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Welcome Dinner az Erasmusos csapattal  

 
Laser Game egy kicsit szűkebb csapattal  

A mentorok is nagyon aktívak, rengeteg programot szerveznek külön a saját 

mentoráltjaiknak, illetve azoknak a diákoknak, akiket ők is kedvelnek. Mindegyikőjük 

nagyon segítőkész, és próbálják minél jobban összekovácsolni a csapatot. 

Ezeken felül minden egyes diáknak van valami terve, ötlete, hogy mivel kellene tölteni 

a következő napot, ahova persze meghívjuk mindig egymást, vagy legalábbis azokat, 

akikkel közelebb kerültünk egymáshoz.  
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A telefonom minden reggel tele volt olyan üzenetekkel, hogy: „We are going to a 

pub/We are going to a trip/We are going to a restaurant/We are going to play volleyball 

feel free to join us”. Így minden reggel kiválasztottam a számomra tetsző programot 

vagy éppen programokat, és az egész napom a többiekkel töltöttem (na jó, tanulós 

napokon azért egy pár órát töltöttem könyvtárban is). Este/Hajnalba bezuhantam az 

ágyba, majd reggel kelés és ismétlés/folytatás. Persze, mivel mindenki a saját ismerősi 

körét hívta meg, így minden egyes magunknak szervezett programon új embereket 

ismertünk meg, két-három hét után már mondhatni mindenki ismert mindenkit.   

Mindezek miatt a napjaink telis-tele voltak programokkal, egészen a koronavírusig és 

a karantén helyzetig nem telt el úgy nap, hogy ne csináltunk volna valami közös 

programot.  

A vírushelyzet idején „Social Distancing” néven játékokat, beszélgetős esteket 

szerveztünk online, egy-két sör vagy egy-két pohár bor kíséretében, úgyhogy a karantén 

alatt is feltaláltuk magunk és nem unatkoztunk.  

Amikor elkezdték végül 

csökkenteni a szigorításokat és 

már a szabadban is lehetett közös 

programokat csinálni, akkor 

rengeteg röplabdázással 

egybekötött barbecue party-t 

rendeztünk a közeli parkban, 

mivel itt a szalonnasütésre 

kialakított hely mellett volt egy 

röplabda pálya is.  

 
 

A barbecue party-s csapat 

Mivel Pilsen a sör fővárosa 

Csehországban, ezért muszáj 

megemlítenem pár érdekességet.  A 

csehek azt mondják, hogy ők mindig 

csak két sört isznak, az elsőt és az 

utolsót. Ez szerintem mindent elmond 

a fogyasztásukról. :D  
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Valamint oda kell figyelni arra is, hogy 

ha egy tradicionális cseh kocsmába 

betévednénk, a pultos nem azért lesz jó 

fej és tölti majd állandóan újra az üres 

korsónkat, mert nagyon szimpatikusak 

vagyunk neki, és ezt nem is ingyen adja. 

Ezt egészen addig fogja folytatni, amíg 

mi le nem takarjuk a korsónk tetejét egy 

poháralátéttel, ugyanis ez jelzi számára 

azt, hogy elég volt és nem akarunk már 

többet inni. 

 
Sörkostolás a Pilsner Urquell sörgyárban 

Azt mondanám, hogy az Erasmus az igazi diákéletről szól, nemzetközi környezetben, 

hozzánk hasonló célú emberekkel ismerkedünk meg, utazunk és szórakozunk. 

Hogy a tanulmányokról is szó essen, új tanároktól tanulhatunk számunkra érdekes 

tárgyakat, melyekre eddig nem volt lehetőségünk. A fogadó egyetem oktatói más 

formában, más tanítási módszerekkel közelítik meg a tananyagot, így számunkra is 

lehetőség van új megközelítésből látni az általuk oktatott tárgyakat. 

Az Erasmust egy kihagyhatatlan élménynek, és egy olyan lehetőségnek tartom, melyet 

kár lenne bárkinek is elszalasztania. Úgy gondolom, mindenkinek át kell élnie ezt 

legalább egyszer az életében, hiszen felejthetetlen élményekben és megannyi emlékben 

lesz része. Az Erasmus segítségével jobban megismerhetjük önmagunkat, önállóbbak 

lehetünk, tisztább képet kaphatunk magunkról és a céljainkról, hiszen egy teljesen 

idegen környezetben kell magunkról gondoskodni, továbbá a későbbi karrierépítésünk 

során is hasznos lesz a nemzetközi környezetben szerzett tapasztalat. 


