Budai Dóri

Lisszabon, Portugália

Bevezetés

Azért Lisszabon városára esett a választásom, mert mindenképp Europán belüli, viszont egy
Budapestől távolabbi helyet szerettem volna megismerni, ahol azelőtt nem jártam még.

Egyetem

Az Universidade Nova de Lisboa, Portugália legnevesebb egyeteme, ezért döntöttem emellett. Ezalatt az idő alatt én angol tanári szakra jártam és tanultam angol és német nyelvet is.
Mindkét idegennyelvvel kapcsolatban azt tapasztaltam, hogy erősebb itthon a nyelvoktatás.
Az angol nyelven tartott órákon is többször gondja akadt az oktatóknak a kifejezésekkel. A
oktatásra jellemző volt a sok csoportmunka, beadandók és szóbeli feladatok. Összességében
könnyen teljesíthető volt, nem kellett sokat magolni és tekintettel voltak a külföldi hallgatókra.

Utazás, közlekedés

Lisszabon Budapestről csak repülővel érhető el, így én is azzal utaztam. Két bőröndnyi cuccot
vittem magammal, ami főleg nyári ruhákból állt, hiszen itt ősszel és tavasszal is nagyon jó idő
van. Ami a tömegközlekedést illeti, Lisszabonban nagyon változó a helyzet. A metrók teljesen
rendben vannak és megbízhatóak. A buszok és a villamosok viszont úgy járnak, ahogy kedvük
van. Ha közben a sofőr meglát egy ismerőst az utcán, megáll beszélgetni vele és addig nem
megy tovább. Viszont ﬁgyelni kell, hogy bliccelni nem lehet, mert mindenhol kapuk és csippantók vannak.

Lakhatás, pénzügyek
Mindenkinek ajánlom az Erasmus Life Lisbon nevű szervezetet. Kicsit hasonlít az itthoni ESN
szervezetre. Szerveznek Erasmusos programokat és bulikat, plusz nekik van egy housing oldaluk is Facebookon. Itt kimondottan Erasmusos szállásokat lehet találni. Az Erasmus
támogatás a szállásra és a közlekedési bérletre volt elég, minden mást magamnak kellett
ﬁnanszíroznom. Az egyetemen volt nagyon kedvező áron menza, és az árak egyébként hasonlóak, mint Budapesten.

Szórakozás, szabadidő

Legﬁnomabb sütemény, amit kint ettem az a Pastel de Nata. Továbbá sok szeretettel
tudom ajánlani mindenkinek a lazacot és bármilyen más tengeri kaját a környéken. Ha
bulizni szeretnétek, mindenképp érdemes ellátogatni a Pink Street nevezetű helyre, ahol
több szórkozóhely is található egymás közelében. Az Erasmus Corner pedig a közös erasmusos iszogatások állandó helyszíne.

Összegzés

Visszagondolva életem legjobb félévét töltöttem el itt, gyönyörű helyeket láttam és az emberek
is nagyon rendesek voltak. Úgy érzem személyiségben nagyon sokat fejlődtem, önállóbbnak és
talpraesettebbnek látom magam. Ha tehetném biztos visszamennék és több időt töltenék el
Lisszabonban.

Bedécs Vivien
Lima, Peru

Bevezetés

Én félévet Peru fővárosában, Limában töltöttem. Régóta nagy vágyam volt Latin-Amerikában
élni, így kérdés sem volt, hogy a jelentkezésnél egy ottani partnerországot fogok első helyre
írni.

Egyetem
Az Universidad del Pacíﬁcon tanultam. Ez volt az egyetlen partneregyetem az országból, így
sok választásom nem volt, de nem bántam meg, imádtam. Nem konkrétan egy szakon tanultam kint, ugyanis az UP lehetővé teszi, hogy az összes kurzusa közül kedvünkre válogassunk.
Peru egyik legjobb (és egyébként legdrágább, de nyilván számunkra ingyenes) egyeteméről
van szó, gazdasági-jogi proﬁljuk van. Színvonalas az épület, a felszereltség, az oktatás is.
Én nemzetközi tanulmányok szakról utaztam ki, és a kinti History of Colonial Latin America
tárgyat ekvivalenciában elfogadta a Corvinus a Latin-Amerikás kötelezően választható
tárgyunkkal. Emellett az International Relations nevű tárgy szinte megegyezik az itthoni
Nemzetközi politikai viszonyok tárgyunkkal, ezt én már korábban teljesítettem, de egy másik
kiutazónak elfogadták. Mindkét tárgyat ajánlom, évközi munkákkal és a két negyedéves vizsgával könnyen teljesíthetőek. Előbbinél a tanár mondjuk kifejezetten unalmas szerintem, de
cserébe a tárgy anyaga érdekes. Az IR tanár pedig nagyon kedves, interaktív órákat tart, gyakorlatias, és egyébként egy tapasztalt szakember is. Volt még antropológiám és egy
boldogsággal kapcsolatos órám (ami leginkább önismeret, pszichodráma jellegű gyakorlati
foglalkozás volt). Mindkettőt csak ajánlani tudom.
Én nem tanultam kint nyelvet, mert én felsőfokú spanyollal mentem ki, és a többiektől hallottak alapján az egyetem nyelvi kurzusa olyan sokat nem is segített (bár ismerkedésre jó az a
plusz egy hónap). Az oktatás elsődleges nyelve kint a spanyol, de sok óra van angolul is, így
nem akadály, ha valaki nem beszél spanyolul (sok külföldi hallgató jött így).
Az, hogy mennyi energát kell belefektetni a tanulásba az teljesen tanárfüggő. Az én tárgyaim
szabadon választhatóak voltak a kinti tanulóknak, így nem vették őket véresen komolyan,
könnyen teljesítettem őket. Azok, akik gazdasági tárgyakat vettek fel, munkásabb félévnek
néztek elébe. Ami meglepő volt számomra, hogy sok volt a ﬁatal, ugyanis hosszabb a
képzésük, és kb. 16 évesen mennek egyetemre. Ami az oktatást illeti egy vizsgahét van a félév
közepén, és egy vizsgahét a félév végén, a vizsgák időpontját a tanárok szabják meg, nem
választhatunk szabadon. Szerintem egyébként ez azért szuper, mert így a negyedéves
tananyagból kell csak vizsgázni, nem a félévesből. Sok tárgynál kérnek beadandókat vagy projektmunkát pluszban, ami beleszámít a jegybe, ezáltal szerintem jól osztják el a féléves
terhelést.

Utazás, közlekedés

Az utat repülővel tettem meg, KLM-mel, amszterdami átszállással. A vízumigényléshez kellett
a repjegy, így azt már áprilisban megvettem, még jóval azelőtt, hogy megkaptam volna a
Campus Mundit. Erre készüljön fel, aki ide szeretne utazni - a retúr repülőjegy több százezres
tétel. Egy nagy bőröndnyi, egy carry-onnyi cuccot vittem magammal. Vásároltam kint is
ruhákat, amivel kapcsolatban két tippet tudok mondani: akinek 40-estől nagyobb a
lábmérete, nem fog kint cipőt találni, szóval készüljön így. A túracuccok pedig baromi drágák
ott, így azokat mindenképp megéri itthonról vinni (nincs pl. Decathlon).
A tömegközlekedés borzasztó Limában. 11 milliós nagyváros kötöttpályás közlekedési
eszközök nélkül, szóval gondolhatjátok. Dugók, dudálás, káosz. Mivel én 20 perc sétára laktam
az egyetemtől, legtöbbször gyalogoltam, vagy elektromos rollert béreltem (olcsóbb ott, mint
nálunk). Ha messzebbre akartunk menni, az Uber-hez hasonló szolgáltatókat használtuk.
Ezek széles körben elérhetők, nagyon-nagyon olcsók (ültem egy órát 800 forintért ilyen taxiban), és mivel meg tudod osztani a lakótársaiddal az út részleteit, biztonságosak is. Vannak
buszok is egyébként, a legtöbb magánkézben van, pár vonal a városé. Ezek menetrendje nem
kiszámítható, és a magánjáratoknál az útvonalat sem feltétlen képes átlátni egy külföldi.

Lakhatás, pénzügyek
Az egyetemnek nincs kollégiuma, de kaptunk egy listát olyan oldalakról illetve szállásadókról,
akik megbízhatóak szerintük. Én onnan választottam egy szoba-fürdőszobát egy student
houseban. Kb tízen laktunk együtt, mind cserediákok, és mind a Pacíﬁcon tanultunk. Nagyon
jó élmény volt, eszméletlen jó társaság jött össze és máig tartjuk a kapcsolatot. Limára nem jár
Erasmus+, én csak Campus Mundit kaptam, de ennek az összege elég magas volt. Kb. havonta
400.000-et költöttem (szállással, kajával, utazásokkal, éttermezésekkel együtt). Lehet olcsóbban is kihozni, de én tényleg sok helyet bejártam a félév során, illetve sokat jártam étterembe
a többiekkel.

Szórakozás, szabadidő

De az inkák fővárosa, Cusco, a Machu Picchu, a Titicaca tó és Uros szigete, az Amazonas régió
(és fővárosa, Iquitos), a dzsungeltúrák, Ica és a sivatagi oázis Huacachina mind-mind must-see
helyek Peruban, ezeket a látványosságokat semmiképpen nem érdemes kihagyni. Továbbá
rengeteg a csodálatos túralehetőség! Én jártam 4600 méteren tiszta ragyogóan kékvizű hegyi
tónál (durván kimerítő a felvezető túra, de abszolút megéri), illetve 5000 méteren fekvő –
sajnos hamarosan a klímaváltozás áldozatává váló – gleccsernél is. Peru a természet kedvelőinek való inkább, kevesebb a városnézős lehetőség. Én átugrottam a félév során Santiago
de Chilébe is, illetve Kolumbiában is jártam, amit szintén nagyon ajánlok. Medellín és Cartagena is csodálatosak!
Az egyetemi buddy csapat a legjobb bulizós helyeket a környéken meg fogja mutatni, aki
szereti a reggaetont, imádni fogja Limát. Éttermek tekintetében egyébként Michelin-csillagos
helyeken is lehet enni a városban, de már a kiutazás elején érdemes asztalt foglalni. A jó éttermekről rengeteget lehetne beszélni, azonban a legfontosabb minden egyetemistának a Siete
Sopas nevű levesezős-tésztás csoda lesz, mely hajnalok hajnalán is megmenti a buliból éhezve
hazafelé tartókat. Peru gasztronómiája nagyon gazdag és híres, így rengeteg fogást tudnék
ajánlani. Nemzeti ételük a ceviche, amit egyszer még azoknak is érdemes megkóstolni, akik
nem szeretik a halat. Mivel Lima a Csendes-óceán partján fekszik, így a friss tenger gyümölcsei
alapvetőek a konyhájukban, és megéri adni nekik egy esélyt, nagyon ﬁnomakat főznek
belőlük a legkisebb menüs étkezdékben is.

Összegzés

Egy csoda volt ez a félév, abszolút ajánlom mindenkinek. Életem legjobb döntése volt, hogy
kiutaztam. Ijesztő 11 ezer kilométerre utazni a szeretteinktől, és egy idegen kultúrában, egy
másik kontinensen megtalálni a helyünket, de pont ez a legizgalmasabb is benne. Önismeretben és önállóságban rengeteget fejlődtem. Problémamegoldás, utazásszervezés tekintetében még talán ennél is többet. Rugalmasság terén magamra sem ismerek, sokkal lazábban veszek azóta mindent, könnyebben alkalmazkodom és engedek el kevésbé fontos
dolgokat. (Valamint simán beülök egy étterembe egyedül, nem félek jelezni az igényeimet a
pincérnek, a számla elosztását kérni, vagy borravalót adni. Life skill, komolyan, én előtte
mindig kellemetlenül éreztem magam ezekben a szituációkban.) Ha valamit másképp csinálhatnék, akkor mindenképp itthon venném meg a túrafelszerelést, még többet utaznék a kontinensen és az egyetemi vizsgák után minimum egy hónapot még kint maradnék, nem
jönnék rögtön haza. Egy szóval: több Latin-Amerika!

Tippek
Füldugó és szemfedő a nyugodt alvás támogatói.
Lima ködös, szürke, ez ne lepjen meg. A hőmérséklet az év nagyobb részében 15-20 fok közötti,
magas páratartalommal (hidegebb, mint aminek tűnik, de nem vészes). Esni viszont nem fog.
Az ország pedig hatalmas, szóval egy bő órás repülőúttal bármikor megérkezhetsz az igazi
nyárba is.
A harmadik világ igazi arcát nem a fővárosok külföldi negyedeiben fogod megtalálni.
Akkor is fel tudsz mászni arra a csúcsra, ha úgy érzed, hogy már levegőt sem kapsz! Megéri!
A latin srácok TÉNYLEG tudnak táncolni;)

Kékesi Réka
Brüsszel, Belgium

Bevezetés

Nemzetközi gazdálkodás szakos hallgatóként az 5. félévemben Belgiumban, azon belül pedig
Brüsszelben töltöttem el egy félévet az Erasmus program keretein belül. Elsősorban a gimnáziumi francia tudásomat szerettem volna gyakorolni és fejleszteni. Franciaország helyett azért
Brüsszelt választottam, mert bár Brüsszel főváros nem olyan nagy város, mint Párizs, és egy
fokkal olcsóbb a megélhetés és az albérlet is. Továbbá azért döntöttem Brüsszel mellett, mert
érdekel az európiai politika is, így vonzott, hogy az Európai Unió központi városában legyek,
valamint Belgium azért is jó választás, mert központi helyen van Európán belül, így több
környező országba is el lehet látogatni.

Egyetem
A KU Leuven brüsszeli campusán tanultam, elsősorban a Business Administration szak óráit
tudtam felvenni. Azért választottam ezt az egyetemet, mert az egyetemek világranglistáján az
első 50 egyetem között helyezkedik el, így ez egy igen rangos, megbecsült és elismert egyetem. Kihívásként tekintettem arra, hogy egy ilyen nívós egyetemen tanulhassak.
Összességében én nagyon meg voltam elégedve a magas színvonalú oktatással, még így is,
hogy nagy részt online formában tanultunk. A tárgyakat nagyon hasznosnak találtam, inkább
a gyakorlati tudás bővítésére koncentráltak a tanárok, mindegyik tárggyal meg voltam
elégedve. A tárgy felvétel nagyon gördülékeny működött, valamilyen szinten szinte minden
tárgyamat el tudtam fogadtatni, amik a következők voltak: Entrepreneurship and Business
Planning (Üzleti terv készítés (szakmai kötelező tárgy)), International Business Strategy (MBA)
(Nemzetközi vállalati stratégiák (szakmai kötelezően választható tárgy)), Economics of Monetary Integration (Erasmus kötelezően választható 1 (szakmai kötelezően választható tárgy)),
Seminar on European Business (Erasmus kötelezően választható 2 (szakmai kötelezően
választható tárgy)), Sustainable Management (szabadon választható tárgy), French 2
(advanced) (szabadon választható tárgy). Az oktatás elsődleges nyelve angol volt, azonban a
franciát, mint idegen nyelvet felvettem, ahol gazdasági szaknyelvű franciát tanultunk, amit
nagyon hasznosnak tartok.
Az oktatás egy-két hetet leszámítva online került megvalósításra a COVID járvány miatt, azonban a színvonal így is kimagaslott. Az órák felvételre kerültek, amiket vissza lehetett nézni, a
tankönyvek is igen érdekesek voltak, tovább bővítették a tudásunkat. Számomra az erasmusos félévem sokkal nehezebb volt, mint a corvinusos féléveim, jóval többet kellett tanulnom,
valamint több gyakorlati, csoportos feladat volt. Mivel 1-től 20-ig terjedő skálán osztályoznak,
így ez először furcsa volt, szinte hiba nélkül kell minden feladatot teljesíteni ahhoz, hogy kiváló
osztályzatot lehessen elérni.

Utazás, közlekedés
Repülővel utaztam ki, Brüsszel Charleroi repülőtérre érkeztem, ugyanis a fapados járatok
általában ideérkeznek Budapestről. Innen először egy busz járattal lehet eljutni a Charleroi
vasút államosra, onnan pedig Brüsszelbe, vagy lehetőség van egy darab shuttle buszjáratra is
egy brüsszeli vasútállamosra, ami egy kicsit drágább, mint az előző variáció. Egy nagy 20 kg-os
bőrönddel, egy kis 10 kg-os bőrönddel, illetve egy hátizsákkal mentem ki. Leginkább ruhákat,
cipőket vittem magammal, amiről tudtam, hogy kint is meg tudom venni, azt Brüsszelben
szereztem be. A közlekedés a városban nagyon jó volt szerintem, metróval és villamossal
bárhova el lehetett jutni. Én legtöbbször sétáltam, nem költöttem közlekedési bérletre, csak
abban a pár esetben vettem jegyet, ha messzebbre kellett mennem.

Lakhatás, pénzügyek
A szállást számomra az egyetem ajánlotta, a Van Orley International Student House-ban
laktam, ami egy magánkolinak felel meg. Én nem is keresgéltem más helyet vagy albérletet,
ugyanis szerettem volna kipróbálni a kolis életet, illetve ez egy kimondottan nemzetközi cserediákoknak kialakított szállás, így nagyon sok különböző kultúrájú emberrel sikerült megismerkednem, akik a legtöbb esetben hasonlóan hozzám Erasmuson voltak. Itt egy, illetve két
fős szobákból lehetett választani, én két fős szobában voltam, amihez a szobatársamat egy
konkrétan a Van Orley számára létrehozott Facebook csoportban találtam meg. Az Erasmus
programtól 520 eurót kaptam havonta. A szállás számomra 400 euróba került havonta, ezen
kívül körülbelül 200-250 eurót költöttem havonta élelmiszerre, mosásra. Mivel nem voltak
belépős bulik, bárok, éttermek se voltak nyitva, így ezekre nem kellett költenem.

Szórakozás, szabadidő
Brüsszeli látványosságok: Grand Place, Városháza, Maison du Roi, A pisilő kisﬁú szobra, Mont
des Arts, Palais Royal, Parc de Bruxelles, Basilique Nationale du Sacré-Coeur, Cathedrale St.
Michel et St. Gudule, Atomium, European Parliament, Belgian Comic Strip Center, Belgian
Royal Museum of Fine Arts, Parc du Cinquantenaire, House of European History, Bois de la
Cambre, Museum of Natural Sciences . Más belga városok, amiket érdemeg megnézni: Ghent,
Bruges, Antwerpen, Leuven, Dinant, Ostende, Liege, Mons, Namur, Kortrijk. Illetve Luxembourgba, Hollandiába, Németországba és Franciaországba is érdemes ellátogatni, ugyanis
vonattal nagyon közel vannak Belgiumhoz. Sajnos szórakozóhelyekről és éttermekről nem
tudok sok információval szolgálni, ugyanis mind be volt zárva a COVID járvány idején, amikor
kint voltam, azonban a rendelések miatt a következő éttermek ajánlom: Delirium Café, Nona
Pizza, Nona Pasta, Makifornia, Ancho, Quick, Poke House, Amadeo. Valamint a sült krumplit, a
gofrit, illetve a belga csokoládét semmiképpen sem szabad kihagyni!

Összegzés

Én nagyon jól éreztem magamat Brüsszelben, de legfőképpen a Van Orley és az ott megismert emberek miatt, valamint nagyon örültem, hogy egy nívós egyetemen tanulhattam. Mindenkinek jó szívvel ajánlom Brüsszelt és a KU Leuven-t, mert szerintem tökéletes választás, ha
egy nem túl nagy fővárosban szeretnél lakni. Nagyon sokat lehetett onnan kirándulni más
belga városokba, illetve környező országokba, valamint a KU Leuven nagyon sok szempontból
bővítette mind a tudásomat mind pedig a soft skilljeimet. Mindenképpen magabiztosabb
lettem, önállósodtam, számomra ez volt az első alkalom, hogy külön éltem, így a függetlenedésemben ez egy meghatározó lépés volt. Szakmailag is sokat fejlődtem, leginkább a soft
skillek tekintetében, úgy, mint csoportmunkák, prezentációk tartása, kommunikáció. Én
végül két fős szobában voltam, ami miatt nem pedig tudtam a tanulási időmet úgy beosztani,
ahogy szerettem volna, illetve nem igazán találtuk meg a közös pontot, ezért lehet, hogy
visszagondolva inkább egy fős szobát választottam volna, ha valamit másképp csinálhatnék,
így utólag.

Tippek

Szerintem az egyik legfontosabb dolog, hogy minden határidőre nagyon ﬁgyeljünk
oda, mind a Corvinus mind pedig a külföldi intézmény esetében. Igazából szinte mindegy is, hogy melyik országba, melyik egyetemre megyünk Erasmuson, mert ez mindenképp életünk egyik legmaghatározóbb élménye lesz.:)

Sütöri Boglárka
Nottingham, Nagy-Britannia

Bevezetés

Régóta álmom volt, hogy hosszabb időt Nagy-Britanniában töltsek egyrészt a kultúra, a látnivalók, másrészt a nyelvismeret miatt, így az én választásom Nottinghamre esett

Egyetem
A Nottingham Trent University (NTU) Nottingham Business School International Business
szakán tanultam. Az összes egyetemet bejelöltem Nagy-Britanniában, amit lehetett, és első
helyre az NTU-t raktam, mert több rangsor élén is szerepelt (például Guardian University of the
Year), és számos Corvinusos hallgató már utazott ki oda, így tőlük tudtam előzetesen is
tájékozódni. Mivel, akiknek olvastam élménybeszámolóját vagy felvettem velük a kapcsolatot,
ők mind pozitívan vélekedtek az egyetemről, így emellett döntöttem első helyen.
Nekem alapvetően tetszett az egyetem. Sajnos a Covid helyzet miatt nem sok személyes órám
volt, de az egyetem mindent megtett a campusokon, hogy fertőtlenítsen, mindenki betartotta a szabályokat, és biztonságban éreztem magam, amikor személyesen voltam ott. Az ügyintézés, adminisztráció is nagyon gyorsan és gördülékenyen folyt a kinti kapcsolattartókkal,
amiért külön nagyon hálás voltam, és tényleg, bármilyen kérdésem volt, mindig segítettek.
Az NTU-n én az International Business szak óráit tanultam, mivel Nemzetközi Gazdálkodás
szakos vagyok, és a szakfelelősünk csak az International Business óráit fogadta el, csak azokat
tudtam beszámítani. Ám, amikor a kinti egyetem felvette velem a kapcsolatot, akkor sorrendet kellett megadnom, hogy mely szakok óráit szeretném tanulni, és az alapján még volt hely
az International Business szakra, így végül sikerült a kinti három gazdasági órámat és egy
nyelvórámat elfogadtatni itthon. Nem tudtam választani azon belül, hogy milyen órákat tanulok majd, kötött volt ez a három óra és egy választott nyelvből nyelvóra. A nyelvórára pedig
szintfelmérőt kellett csinálni, az alapján osztottak be engem a 7-es (legmagasabb) angol szintre, és gazdasági angolt tanultam. Mellettük két itthoni tárgyat vettem fel kedvezményes tanrenddel. Angol volt az oktatás nyelve, és gazdasági angolt tanultam külön nyelvóraként. Szerintem hasznos volt, mert beszéltünk hasonló, de más témákról is, mint egyébként az órák
keretein belül. Én eleve egy C1-es aktív angollal mentem ki, így nehézséget nem okozott, de
azért persze készülni kellett az órákra. Egyesek azt gondolhatnák, hogy négy órával és a kettő
itthonival szinte könnyű félévem volt, de sokat kellett tanulni, mert sokkal mélyebben vettünk
témákat hétről hétre, és hosszabb volt a szeminárium is (heti 120 perc). Illetve elvárták, hogy
elolvassuk a könyveket (amikhez egyébként egytől egyig volt hozzáférésünk akár pdf-ben az
egyetemi rendszer felületén, akár VPN-nel), és voltak heti szemináriumi feladatok is, amiket a
kisebb csoportos (személyesen kb 10 fő a Covid miatt, online kb 30 fő) szemináriumok miatt
ellenőriztek is. Sok volt a csoportmunka, volt egy tárgyam, amely jegyét 100%-ban egy
csoportmunka projekt tette ki. Szóval sokat kellett tanulni, hétről hétre készülni, de voltak gyakorlatias beadandóim, prezentációk és esszéírás, így csak egy vizsgám volt a négy tárgy közül,
de a beadandókba is ugyanannyi energiát kellett fektetni, mint vizsgára készülésekre,
mert viszonylag hosszú, sok kritériumnak megfelelő beadandókat kellett írnunk.

Utazás, közlekedés
Én repülővel mentem ki és jöttem is haza. Nottingham közelében van egy reptér, az East Midlands Airport, nekem sajnos törölték a járatomat a járványhelyzet miatt odafelé, és nem is állt
vissza a Budapest-East Midlands vonal, mire hazajöttem, de egyébként ott érdemes leszállni,
ha van rá lehetőség. Én végül Manchesterbe érkeztem, és onnan is indultam, de mivel az
messzebb van, így drágább volt a jegy, viszont még mindig olcsóbb, mint Londonba vagy
onnan utazni. Mind a kétszer Ryanairrel utaztam, és a Nottingham-Manchester szakaszt vonattal tettem meg. A helyzethez képest szerintem ez volt a leggazdaságosabb és legjobb megoldás.
Egy nagyobb bőröndöt és egy kézi táskát vittem magammal. Mivel ősszel mentem ki, így egy
bakancsot és egy téli kabátot is vittem magammal, azok foglalták a legnagyobb helyet, de
egyébként mivel tudtam mosni, így nem vittem túlzásba a ruhák pakolását. Nem is vettem
kint sok mindent, mert a brit tél nem volt annyira vészes, szerintem nagyjából meg lehet
oldani egy nagyobb bőrönddel egy szemeszternyi ruhamennyiséget. Amikből viszont vettem
kint is, mert elfogytak, azok a tisztálkodási szerek voltak (sampon, tusfürdő, fogkrém), illetve
természetesen maszk és kézfertőtlenítő, de ezek nem foglaltak sok helyet, így oda és vissza
sem volt gond az alap bőrönd súlykorláttal.
Mivel közel volt a szállás az egyetemhez és a városközponthoz, így Nottinghamen belül én
mindig gyalogoltam, így úgy éreztem, hogy jobban át is élem a brit városi hangulatot. Egyébként buszoztam vagy vonatoztam, amikor városon kívül mentem, amíg nem volt lockdown.
Alapvetően minden közlekedési eszközre a jegy sokkal drágább, mint itthon, például a Manchester-Nottingham vasútvonalon nagyjából 30.000 Ft-ból vettem jegyet oda-vissza, és nem
volt diákkedvezmény. Viszont cserébe tényleg tiszta minden, a pályaudvarok is rendezettek, és
általában pontosak a járatok is.

Lakhatás, pénzügyek
Mivel a járványhelyzet miatt későn tudtam meg, hogy egyáltalán
kimehetek, így kollégiumra és diákszállókra már nem jelentkezhettem, így Airbnb mellett döntöttem. Az Airbnb egy gazdaságos
megoldás, főleg, hogyha van konyha is hozzá, mint nekem volt,
de az ára miatt viszonylag kicsi volt a szobám, a fele igazából az
ágy volt, a bőröndöm elfoglalt még egy nagyobb részt, de volt
egy
kisebb
asztalom,
ahol
tudtam
laptopozni.
Mérlegelni kell, hogy ilyenkor az ember mennyit képes feladni és miért, nekem erre a három
hónapra ez jó megoldás volt, de viszonylag sokat cserélődtek a lakótársaim, a szállásadó is a
helyszínen volt, és Covid helyzetben nem feltétlen mondom, hogy az Airbnb a legjobb megoldás, mert lehetnek olyan lakótársaid, akik még azon felül, hogy mondjuk hangosak vagy rendetlenek is, nem tartják be a járványügyi előírásokat, és együtt használtok mindent. Viszont ez
az Airbnb közel volt az egyetemhez és a városközponthoz, szóval tényleg azt mondom, hogy
mérlegelni kell a helyzetet.
Én Campus Mundi ösztöndíjjal mentem ki, amivel havi 220.000 Ft-ot kaptam. Említettem,
hogy viszonylag olcsó volt a szállásom, mert Airbnb-ben voltam, de már az elvitt nagyjából
200.000 Ft-ot (ami a kinti szállások között még az olcsó kategória volt), így étkezéssel,
közlekedéssel, városnézéssel és egyéb költségekkel együtt (repülőjegy stb.) nem fedte az
ösztöndíj a teljes költségeket, de a nagyját persze igen. Lehetséges, hogy a Covid-helyzet
miatti áremelkedés is benne volt a pakliban, de kint jóval drágább minden, úgyhogy erre fel
kell készülni, amikor tervez valaki.

Szórakozás, szabadidő

Én javaslom, hogy minél több vidéki városkába látogassatok el. Nottingham maga is nagyon
szép, de Derby, Lincoln, Leicester, Newark-on-Trent és Chesterﬁeld is mind kihagyhatatlan
élmények.

Összegzés
Én ajánlom mind a várost, mind az egyetemet másoknak, és biztos vagyok benne, hogy jobb
körülmények között még inkább felemelő lesz az élmény, és még több mindent lehet megnézni. Úgy érzem a kint töltött idő alatt sokkal rugalmasabb, határozottabb és nyitottabb
lettem. Gyors döntési helyzetekben is nyugodt tudok maradni, és mérlegelni a helyzetet. Szerintem mind maga az egyedüli élet egy külföldi országban, mind a lakótársakhoz való alkalmazkodás, mind pedig egy Covid helyzet sok mindenben próbára tudja tenni az embert, de
rengeteget lehet belőle tanulni.

Ágotai Enikő
Tartu, Észtország

Bevezetés

Én olyan helyet kerestem, ami kellően különbözik Magyarországtól, mégsem egy totálisan
más kultúra. Mindig is érdekelt a skandináv-északi európai világ, Észtország pedig olcsó,
eléggé fejlett (IT területen főleg), és elég befogadó ország, sok lehetőséggel. Így végül az
úticélom Tartu volt.

Egyetem
University of Tartu nevű egyetem Faculty of Economics and Business szakára jártam, rögtön
elnyerte a tetszésemet, mivel változatos IT képzéseket kínáltak. Nagyon szimpatikus egyetem,
szerettem bejárni. De sajnos semmilyen tárgyat nem tudtam kötelezőként elfogadtatni
(gazdinfóról), mert sok kinti IT tárgynak előkövetelménye van, és nem tudtam őket felvenni. A
Global Economy érdekes tárgy lenne, meg hasznos is, de komplett kis szakdogát kell belőle
írni, elég melós és nehéz jó jegyet szerezni (6 kredit), viszont a tanár nagyon aranyos. Az online
órák és a tananyag miatt is nagyon száraz tantárgy volt. History of East-Asian Cinema, Insight
to Estonian Culture nagyon egyszerű és érdekes tárgyak. Mindkettő ﬁlmnézős és múzeumlátogatós, nem a tipikus történelem-kultúra óra. Nagyon ajánlom őket. A Teams in Organization
kurzus hasznos, érdekes és interaktív is volt. A Project Management tárgyat nem ajánlom: irtó
melós, csapatmunka van minden héten, de több órát is felemészt, ezekre kapunk pontot és
ebből áll össze majd a jegy. Európai Uniós proposalt kellett összeállítanunk egy kitalált
témában. Nem volt érdekes, kifejezetten hosszú és nehéz, tele volt jogi dolgokkal, cserébe a
való életben tényleg hasznos lehet majd egyszer... Viszont a Practical Internet Marketing:
érdekes tárgy volt, egyszerű és gyakorlatias. Én ebben a félévben nyelvórát nem vettem fel, de
van ingyenes észt nyelvoktatás, amit az állam támogat, azt többen ajánlják. Továbbá én angol
nyelven tanultam mindent.
Összességében nagyon elégedett voltam az oktatással, gyakorlatiasan állnak hozzá a tanárok
az órákhoz, sok a projektmunka (csapatban) és folyamatos visszajelzéseket adnak a teljesítményedről. Könnyű a tanárokat elérni, mindenki segítőkész. Voltak húzósabb órák, amik
megkövetelik a ﬁgyelmet és az aktivitást, de összességében minden tanár tisztában van azzal,
hogy egy Erasmusos hallgató prioritása nem a tanulás.

Utazás, közlekedés
Én Finnairrel repültem Helsinkin át Tallinnba, onnan busszal mentem le Tartuba. Érdemes fél
évvel előre lefoglalni a repjegyet, mert duplájára is nőhet az ára (nekem így 85.000 Ft volt a
kettő). Busz helyett vonattal is lehet menni Tartuba, óránként jár mindkettő (2-2,5 óra a
Tallinn-Tartu út), de a kollégiumhoz közelebb van a buszpályaudvar (sétálva 10-15 perc). A
buszra és a vonatra is online kell megvenni a jegyet. 2 húsz kilós bőrönddel mentem, abból az
egyik tömve volt téli pulcsikkal, és egy hátizsákot is vittem magammal. Konyhai eszközöket
egyáltalán nem vittem, csak ruhát, de az kellett is, mert nagyon rétegesen kell öltözködni
(januárban 6 réteg ruhában voltam, annyira erősen fújt a szél és -29 fok volt). Volt még nálam
pár üveg pálinka kóstolóba. Konyhai eszközöket a second-hand store-k rengeteget adnak,
meg sok egyéb dolgot is, ami a koliba jól jöhet: pl. röplabda, elektromos mini sütő, kávéfőző. Az
egyik bőröndömmel repültem csak, a másikat itthonról DPD-n keresztül utánam küldték.
Magyarországról Észtországba olcsóbb egy ekkora bőröndöt kiküldeni, mint repülőre feladni,
Észtországból Magyarországra viszont már ugyanannyiba kerül. Ennek érdemes utánanézni.
A tömegközlekedés teljesen jó, helyi buszok vannak, amikre buszkártyát kell váltani és a
kártyára töltött pénzzel lehet bérletet venni (Kioskokban lehet megvenni). Autót is gyakran
béreltünk, amikor másik városba mentünk át, mert tömegközlekedéssel sok helyre lassú és
macerás eljutni.

Lakhatás, pénzügyek
Facebook csoportokban kerestem albérletet, végül egy host familynél laktam. Érdemes host
familyket keresni, általában a bérleti díjba beleértendő a reggeli+ebéd is. Nekem így egy ﬁnn
lakótársam volt meg a család, akiké a ház. A koli is jó egyébként, és kb. olyan áron mozog, mint
egy albérlet. Albérletet leginkább facebook csoportokban érdemes keresgélni. Én itthon
megpályáztam a kiegészítő szociális támogatást, ami ﬁx +200 euró volt havonta. Erre a
pályázás nagyon egyszerű, és ha legalább az egyik feltétel teljesül rád a megadottak közül,
automatikusan jogosult vagy rá és megkapod. Összesen kb. 3500 eurót kaptam 5,5 hónapra az
Erasmus+szoc. ösztöndíjtámogatással, ezt pedig teljesen feléltem. Saját pénzből kb. 100.000
Ft-ot ﬁzettem rá. Fontos viszont megjegyeznem, hogy én 280 eurót ﬁzettem havonta a
szállásért, amiben benne volt napi egy reggeli és egy meleg vacsora, tehát két étkezéssel
kevesebbet kellett ﬁzetnem minden nap. Az étel árak hasonlóan mozognak, mint
Magyarországon. A Covid miatt pedig a szervezett ESN túrák pedig elmaradtak, amik
túránként kb. 90 eurót jelentenének. Az alkoholárak kicsit magasabbak, mint
Magyarországon. Azt tudom ajánlani, hogy közösen főzzetek a lakótársaitokkal, nagyon sokat
lehet rajta spórolni. Még egy jó tanács: érdemes Revolutot használni.

Szórakozás, szabadidő
Az északi parton rengeteg kisváros van, ahol komplett tanyákat lehet Airbnb-ben kibérelni,
amikhez jár grill is. Ajánlom jó időben arra a kempingezést (pl. Juminda), vagy a Lahemaa
National Parkban egy túrát. Kihagyhatatlan látványosságok még: Tallinn Old Town, Tallinn The Estonian Maritime Museum (Seaplane Harbour), Elva hiking, Parnu, Alatskivi kastélya, Saaremaa szigete, világítótorony, szélmalomkiállítás, Kadriorgi palota, Upside-down house, Tartu,
Narva, Rummu börtön+strand, Altja és Haapsalu. Tartuban rengeteg a szabad grill a folyóparton (meg úgy alapból Észtországban), érdemes random sütögetni és grillezni. A következő
program lehetőségeket is nyugodt szívvel tudom ajánlani mindenkinek: jeges fürdő bármelyik befagyott tóban, szauna hajó bérlése az Emajõgi folyón, a katedrális udvarán szoktak
szabadtéri koncertek lenni, azokra érdemes kinézni (főleg, ha népzenés) és az Anne Kanal
tónál is lehet fürdeni, plusz vannak röplabdapályák is. Az észteknek kifejezetten nemzeti
ételük nem nagyon van, talán a disznó és a krumpli minden mennyiségben. Nem főznek
fűszeresen, az ételeik nem túzottan karakteresek, de ettől függetlenül ﬁnomak. Tartu
óvárosában sok jó étterem van, a grúz éttermet mindenképp érdemes kipróbálni.

Összegzés

Imádtam az út minden pillanatát, nagyon visszavágyok oda. Olyanoknak ajánlom, akik szeretik a kicsit dark humorúbb, szarkasztikusabb népeket, nem szeretik a rohanást és természetközeli beállítottságúak. Amikben a legtöbbet fejlődtem ezidő alatt: az az önállóság, türelem
és tisztelet más kultúrák felé. Érdekes volt megtapasztalni személyesen is a különböző
országok sztereotípiáit.

Tippek

Ne csapódj csak egy társasághoz huzamosabb időre, ismerj meg minél több embert,
és menj bele a spontán utazásokba!
Érdemes a bevásárlóközpontokhoz membership kártyákat váltani, úgy sokkal olcsóbbak az ételek.
Éjszaka az erdőken sok helyi ﬁatallal össze lehet futni, velük érdemes összehaverkodni.
Minden észt beszél angolul, vigyázzatok, hogy ne mondjatok semmi olyat, ami tiszteletlen lehet, mert megértik.
A magyarokat nagyon szeretik, testvéreknek tekintenek minket.

Telek Luca

Los Angeles - Egyesült Államok

Bevezetés
A külföldi félévemet Los Angeles városában töltöttem, az Amerikai Egyesült Államokon belül.
Szerettem volna olyan várost választani, ahol az angol a hivatalos nyelv, kellemes az időjárás,
és rengeteg a látnivaló. Ezen felül pedig azért választottam távoli úticélokat, mert úgy éreztem, hogy a külföldön töltött cserefélév a lehető legjobb lehetőségem arra, hogy ilyen messzi
és az otthon megszokottól eltérő országokat/kultúrákat ismerhessek meg, ugyanis nem nem
jártam még Kaliforniában ezelőtt.

Egyetem
Az én választásom tanulmányaim szempontjából a University of Southern California egyetemre esett, másnéven Marshall School of Business. Az egyetemen nagyon színvonalas oktatás,
gyors ügyintézés, remek tanárok és gyönyörű campus várt! Nagyon jól éreztem magamat és
bátran merem ajánlani mindenkinek! Az egyetem kiválasztásában fontos szerepet játszott az
egyetemi rangsorlásokban elfoglalt hely, valamint a korábban ott tanult ismerőseim élménybeszámolója. Üzleti tanulmányokat folytattam, hogy a kint teljesített tárgyaimat az itthoni tanrendembe be tudjam illeszteni – ez alól egy tárgy volt kivétel, amit a USC Annenberg School of
Communication and Journalism keretein belül hallgattam. Az itt felvett tárgyaimat
Magyarországon szabadon választható tárgyként tudtam elfogadtatni: COMM 430 Global
Entertainment, MOR 472 Power, Politics, and Inﬂuence, és MOR 462 – Management Consulting. Az oktatás nyelve természetesen angol volt, és én nem is vettem fel pluszban nyelvórákat.
Az egyetemen heti szinten kellett a tananyaggal foglalkozni, több számonkérés volt a tanév
során mint a Corvinuson szokott lenni. Ha jó jegyeket szeretne az ember szerezni, akkor viszonylag sok időt és energiát kell a tanulásra fordítani, de szerencsére jutott elég szabadidőm
minden másra is.

Utazás, közlekedés
Los Angelesbe Párizson keresztül, az Air France járatával repültem és kb. 15 óra alatt értem
oda. Mivel a városban nagyon kedvező az időjárás, és nem volt szükségem sok meleg
ruhára, így egy nagy bőröndbe kényelmesen befértek a cuccaim, viszont minden mást
kénytelen voltam kint megvenni. Los Angelesben a tömegközlekedés megbízhatatlan és
veszélyes, így ajánlatos autót venni/bérelni, én Lyft vagy Uber applikációkat használva
közlekedtem főleg, ami sajnos nagyon drága. Sok helyre jár Flixbus, így hétvégente érdemes azzal utazni.

Lakhatás, pénzügyek
Los Angelesben a USC egyik kollégiumában laktam, így az egyetemen keresztül kellett jelentkezni, de természetesen itt is rengeteg opció állt rendelkezsemre, csak arra kell ﬁgyelni, hogy
általában egy teljes tanévre lehet velük szerződni. A USC Housing is sokféle szobatípust kínál,
és a szobatársakat is van lehetőség kiválasztani. Az országban és városban is jelentősen magasabbak az árak, mint Budapesten, akár 4-5-szörös szorzóval is lehet számolni bizonyos
termékek esetében. Pluszban még számolni kellett a vízum, biztosítás, és a repjegy árával is,
ami jelentősen több, mintha Európán belül utaztam volna. Én Campus Mundi öszöndíjat
kaptam, ami nem fedezte teljes egészében a kiadásaimat, valamint külföldi részképzés
ösztöndíjat is kaptam a Corvinustól.

Szórakozás, szabadidő
Néhány nevezetesség, amit csak ajánlani tudok Los Angeles környékén: Malibu, Santa Barbara, Hollywood felirat, Universal Studios, Disneyland, Walk of Fame, the Grove, Beverly Hills,
Rodeo Drive, Santa Monica, Venice Beach, San Diego, San Francisco, Grifﬁth Observatory, Melrose Avenue, Little Tokyo… és még rengeteg minden!! Természetesen ha már ott vagytok
akkor a Grand Market Central meglátogatását sem szabad kihagyni a sorból!

Összegzés

Elképesztően jól éreztem magamat a kint töltött félévben és bármikor szívesen visszalátogatnék. Úgy érzem a személyiségem is sokat fejlődött ez idő alatt. Magabiztosabb lett az angol
nyelvtudásom, sokkal könnyebben helytállok multikulturális környezetben, valamint nagy
önállóságra és talpraesettségre is nevelt a külföldön töltött pár hónap.

Telek Luca
Brisbane, Ausztrália

Bevezetés
Egy félévet Brisbane városában töltöttem Ausztráliában. Szerettem volna olyan várost választani, ahol az angol a hivatalos nyelv, kellemes az időjárás, és rengeteg a látnivaló. Ezen felül
pedig azért választottam távoli úticélokat, mert úgy éreztem, hogy a külföldön töltött
cserefélév a lehető legjobb lehetőségem arra, hogy ilyen messzi és az otthon megszokottól
eltérő országokat/kultúrákat ismerhessek meg, ugyanis még soha nem jártam Queenslandben azelőtt.

Egyetem
Tanulmányaimat a Queensland University of Technology intézetben folytattam, másnéven
QUT Business School. Az egyetemen nagyon színvonalas oktatás, gyors ügyintézés, remek
tanárok és gyönyörű campus várt! Nagyon jól éreztem magamat és bátran merem ajánlani
mindenkinek! Az egyetem kiválasztásában fontos szerepet játszott az egyetemi rangsorlásokban elfoglalt hely, valamint a korábban ott tanult ismerőseim élménybeszámolója.
Szándékosan üzleti tanulmányokat folytattam, hogy a kint teljesített tárgyaimat az otthoni
tanrendembe be tudjam illeszteni.
A következőkben néhány tantárgyat említenék meg, amikkel kapcsolatban van tapasztalatom.
AYB225 Management Accounting, ezt kötelező tárgyként tudtam elfogadtatni, ez volt talán a
legnehezebb tárgyam a félévben, a többi nem okozott különösebb gondot. AMB120 Bridging
Cultures kurzust Erasmus Elective tárgyként tudtam elfogadtatni. MGB225 Intercultural Communication and Negotiation Skills kurzust szintén kötelező tárgyként tudtam elfogadtatni,
ahogy a BSB119 Global Business tárgyat is. Az oktatás nyelve mindenhol angol volt. Heti szinten
kellett a tananyaggal foglalkozni, mivel több számonkérés volt a tanév során mint a Corvinuson
szokott lenni. Ha jó jegyeket szeretne az ember szerezni, akkor viszonylag sok időt és energiát
kell a tanulásra fordítani, de persze jutott elég szabadidőm minden másra is.

Utazás, közlekedés
Ausztráliába Quatar Airways légitársasággal, Dohán keresztül, Melbourne-be repültem,
ez összesen kb. 18 órás utat jelentett. Mivel a környéken kedvező az időjárás, nem volt
szükségem sok meleg cuccra, így egy nagy bőröndbe kényelmesen befértek a ruháim,
viszont minden mást kénytelen voltam kint megvenni. Brisbane-ben szinte minden
sétatávolságra volt, de a tömegközlekedés is nagyon biztonságos és olcsó, főleg busszal,
metróval, vonattal utaztam, de Uberrel is gyakran jártunk. Hétvégente az egyetem
szervezett buszos utakat a cserediákoknak, amikre szintén érdemes beﬁzetni!

Lakhatás, pénzügyek
Az Iglu nevű diákszálláson laktam, ami az egyetemtől 5-10 perc sétára volt. 21 emeletes épület
tele diákokkal, nagyon szépen fel van újítva, és rengeteg közösségi programot is szerveznek az
ott lakóknak, akik különféle egyetemek hallgatói. 5 lakótársam volt a világ minden feléről, mindenkinek saját hálószobával, de különböző szobatípusok közül lehet válogatni jelentkezéskor.
Az egyetem honlapján található egy lista, ami segítség lehet szálláskereséskor. A országban és
városban is jelentősen magasabbak az árak, mint Budapesten, akár 4-5-szörös szorzóval is
lehet számolni bizonyos termékek esetében. Továbbá számolni kell a vízum, biztosítás, és a
repjegy árával is, ami jelentősen több, mintha Európán belül utaznánk. Campus Mundi
öszöndíjat kaptam, ami nem fedezte teljes egészében a kiadásaimat, valamint külföldi részképzés ösztöndíjat is kaptam a Corvinustól.

Szórakozás, szabadidő
Néhány nagyon emlékezetes látványosság Brisbane városában: Noosa Heads, Eumundi Markets, Mooloolaba, Australia Zoo, Glasshouse Mountains, Wild Horse Mountain Lookout, Collies
and Co., Kangaroo Point, Streets Beach, Manly, Roma Street Parkland, Currumbin, Rainbow
Bay, Gold Coast. Továbbá ha a városba látogattok ezekre a helyekre mindenképpen érdemes
ellátogatni: Eat Street Northshore, Fortitude Valley, Queen Street Mall.

Összegzés

Számomra ez az utazás egy óriási kaland és hatalmas élmény volt. Úgy érzem a személyiségemhez is hozzátett. Magabiztosabb lett az angol nyelvtudásom, sokkal könnyebben
helytállok multikulturális környezetben, valamint nagy önállóságra és talpraesettségre is
nevelt a külföldön töltött pár hónap. Nagyon jól éreztem magam és ha ehetném sem változtatnék semmin.

