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Az Erasmus programról már az alapképzés során is hallottam, de akkor még nem gondoltam
arra, hogy beadom a jelentkezésemet, hiszen nem volt meg a szükséges angol nyelvismeretem,
illetve mivel 22 évesen kezdtem az egyetemet, így nem szerettem volna csúszni. A
mesterképzés során azonban néhány oktatóm fontosan érezte, hogy átgondoljam, micsoda
lehetőség áll előttem az Erasmus révén, és végül meggyőztek – amiért nagyon hálás vagyok
nekik.
Az Erasmus programtól azt vártam, hogy megismerhetek egy nyüzsgőbb tudományos színteret,
és ezt az elvárásomat maradéktalanul kielégítette a választott intézmény. Bár a matematika
tanszékük nem sokkal nagyobb, mint az itthoni, de rengeteg vendég professzor tart előadást,
illetve komplett kurzusokat. A másik elvárásom önmagammal szemben volt, látni akartam,
hogy igenis képes vagyok egyedül boldogulni egy idegen városban, egy idegen országban.
Nehézség volt az angol nyelvtudásom, amit alig egy év alatt kellett a nulláról társalgási szintre
hoznom. Tavaly januárban felfedeztem a Duolingo programot, ami nagyon hasznosnak
bizonyult az alapok megismerése során, illetve meglepően hasznos a szókincse. Júliusban
persze magántanárhoz is elkezdtem járni, de még így is sok olyan nyelvtani szerkezet volt, amit
a kint tartózkodásom alatt angol nyelvtan zsebkönyvből tanultam meg, mert szükségem volt rá.
A ki- és hazaköltözéssel szerencsés voltam, mert mindkét alkalommal autóval utaztam, így nem
kellett a csomagok méretével, átszállásokkal és egyéb, a többi Erasmus-os hallgatótól hallott
komplikációval számolnom.
Szállásként diákszállót választottam, a Villa Domus épületében kaptam helyet, ami egy teljesen
új épület, nagyon szerencsés elhelyezkedéssel (mind a központ, mind a szupermarketek közel
vannak). A szobákban 2 főnek van helye, mindkettőnknek volt egy-egy hatalmas szekrénye is,
és minden szobához tartozik egy fürdőszoba, valamint egy kis konyha mosogatóval és
főzőlappal. A havidíj 190 euró, ami itthoni viszonylatban sok, de olcsóbb volt, mintha
apartmanban laktam volna.
A szállásom jó elhelyezkedése miatt a helyi buszjáratokat nem kellett használnom, minden
megközelíthető volt gyalogosan. Az étkezésre nagyon jó rendszert dolgoztak ki: kaptunk egy
hosszú listát azon éttermekről, ahol diák kedvezménnyel ehettünk. Ehhez szlovén SIM kártyára
vagy egy speciális kártyára volt szükségünk, amit megérkezés után segítettek beszerezni, és
ennek segítségével salátát, levest, főételt, gyümölcsöt és egy pohár vizet fogyaszthattunk 3-5
euró közötti áron. Bulizni nem jártam, én inkább sétáltam, utazgattam, illetve strandoltam,
amikor már jó idő volt.
Bár nem számoltam ki pontosan, hogy mennyit költöttem egy-egy hónapban, de így is úgy
vélem, hogy az ösztöndíjként kapott 450 euró nagyjából lefedte a költségeimet.
Az International Evening programsorozatot rendszeresen látogattam és nagyon élveztem, de
amiatt szomorú voltam, hogy az ESN által szervezett utazások közül egyik sem valósult meg.
Azonban az egyetem tanulmányi osztálya nagyon felkészült és segítőkész volt, az órák pedig

magas színvonalúak, az oktatók jól beszélnek angolul és hetente voltak szemináriumok, ahol a
vendég kutatók beszéltek a témájukról és eredményeikről.
Nehezen tudnék egy dolgot megnevezni „legjobb”-ként. Rengeteg tapasztalatot szereztem,
sokat fejlődtem szakmailag, nyelvileg, sokkal önállóbb lettem, megnőtt az önbizalmam és sok
különböző embert is megismerhettem, miközben hónapokat tölthettem egy tengerparti
városban. Ez egy olyan élmény volt, amiből úgy gondolom nagy kár lett volna kimaradni, és
mindenkinek ajánlom az Erasmus programot, mert egy olyan új szemléletet, nyitottságot ad,
amit másképp szerintem nehéz lenne elérni.
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