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Hol hallottál az Erasmus+ programról?
Az Erasmus+ programról több helyen is hallottam. Sok ismerősöm élt a lehetőséggel, és sokan
meséltek nekem a kint megélt tapasztalatokról. Barátok és rokonok egyaránt. Mielőtt
eldöntöttem volna, hogy jelentkezem-e, előtte részt vettem a PTE MIK kari Erasmusos
tájékoztatóján és ott a hallgatók maximálisan meggyőztek, hogy megéri belevágni.

Kirándulás Lake Districtben

Mit vártál tőle?
Azt vártam, hogy egy új várost, országot ismerhetek meg, és sok új barátot szerezhetek. Az
angol nyelvtudásom fejlődése is fontos szempont volt, ezért választottam Liverpoolt, hogy az
angol anyanyelvű városban, a mindennapi életben is használhassam az angol nyelvet.

Kirándulás Lake Districtben

Milyen nehézségekkel kellett szembenézned? Hogyan küzdötted le őket?
A legelső nehézség a kiköltözés volt. Mivel a családom maximálisan támogatott, így
zökkenőmentesen ment minden. Az iskolában először nem értették, hogy melyik évfolyamhoz
csatlakozom, mivel otthon osztatlan képzésen tanulok, de pár hét után kiderült, hogy melyik
órákhoz is kell csatlakoznom. A legnehezebb időszak azonban karácsony után volt, amikor
visszajöttem, akkor nagyon hiányzott a családom, de szerencsére akkorra már kialakult egy
baráti társaság, akik átsegítettek ezen az időszakon.
Első általam készített
gulyásleves a nemzetközi
barátaimmal

Utazás
Gyakorlott utazóként a repülés és annak
leszervezése nem jelentett problémát. Az utazás
legnehezebb feladata a pakolás volt. Mivel 8
hónapra készültem egy új országba, ezért ruhákat
minden évszakra készítenem kellett. Így egy nagy
csomaggal, egy kézipoggyásszal indultam, később
pedig egy nagy csomagot még utánam küldtek
otthonról.

A repülőút az ismeretlenbe,
Liverpoolba

Szállás (típusa, havi díja)
A szállás keresésében nem kaptam segítséget az egyetemtől, habár nem is kértem, mivel a
diáklakások, illetve kollégiumok sokkal drágábbak Angliában az otthoni árakhoz képest. Ezért
olyan albérletet kerestem, ami nem a városközpontban van, de legalább megfizethető.
Legközelebb azonban először biztos közösségi oldalakon érdeklődnék, ugyanis nagyon sok
főbérlő kihasználja a külföldi diákok kiszolgáltatottságát.

Egyforma sorházak, minden ház és minden
utca ugyanolyan

A város (pl.: helyi közlekedés, étkezés, szórakozási lehetőségek)
Liverpool Angliában nem számít nagyvárosnak, azonban az én mércémmel, az eddigi
lakóhelyeimhez képest igenis annak számít. Számtalan lehetőség van szórakozásra, kultúrára.
Több színház van, illetve számos ingyenes program (pl. koncertek a pálmaházban vagy a
művészeti galériában). Szerencsére sok kedvezményre jogosultak a diákok, bizonyos
tömegközlekedésen és akár bizonyos kulturális eseményeken is.

10 barát, 7 nemzetiség, 3 kontinensről  kultúrsokk az egyik shishabárban

Megélhetési költségek
Az albérlet drágább, azonban egy nagyobb bevásárlás hasonló áron jön ki mint otthon. A
tömegközlekedés, szórakozás, éttermek szintén nagyon drágák, itteni keresetből viszont
mindenki meg tudja engedni magának.
Erasmusos élet (pl.: programok, helyi ESN, mentorhálózat)
Sok programot szerveznek, több diákszervezet is odafigyel a nemzetközi kapcsolatokra. Heti
rendszerességgel
szerveznek
találkozókat,
illetve
hétvégéken
kirándulásokat
diákkedvezménnyel vagy diákbarát árakon. Odafigyelnek a hallgatói igényre. A mentor
program is jól működik, már az első héten felvették a kapcsolatot az összes diákkal.

Liverpool látképe a túloldalról

Fogadó intézmény, tanulmányok/szakmai gyakorlat bemutatása és értékelése
A fogadó intézményben mindenki nagyon barátságosan fogadott. Már az első napokban
nagyon közvetlenek voltak a diákok és a tanárok egyaránt. Az első héten a tanáraink grillezést
szerveztek a közeli tengerparton. Pár osztálytársammal megvártuk a naplementét. Az egyik
legemlékezetesebb program kerekedett ki belőle. Később minden egyes leadás után szerveztek
valamit az iskolában. Volt forraltborozás, húsvéti tojás gyűjtés, karácsonyi bál és évvégén az
építész bál, ami tökéletes zárása volt az évnek.

Naplemente a Crosby beachen

Építészbál a félév zárásaként

Mi volt a legjobb az Erasmusban? Mit adott neked a program?
Azt hiszem, hogy egyetlen élményt nem lehet kiemelni a sok közül. Megtanultam milyen egyedül
lenni egy új városban és mégis rengeteg barátot szerezni. Az igazi önállóságot és önálló életet
most tapasztalhattam meg még úgyis, hogy 14 éves korom óta kollégiumban lakom. Egy
nemzetközi családot kaptam, egy új otthont, és nem utolsó sorban szakmai és nyelvi fejlődést.

Iskolai kutatás: Walkable
neighbourhoods

Miért ajánlanád másoknak?
Szerintem mindenki kétségekkel indul neki egy Erasmusos félévnek. Én sem voltam biztos
magamban, hogy lesz-e honvágyam, vagy, hogy tudok-e majd barátokat szerezni. De bátran
állíthatom, hogy a legemlékezetesebb és legszínesebb évet zártam, amire majd emlékezhetek,
és amiből majd töltődhetek, amikor új kaland elé nézek.

Új-régi otthonommal a háttérben: Liverpool

