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Erasmus beszámoló
University of Sunderland
Sunderland megközelítése a legegyszerűbben repülővel tehető meg: a KLM légitársaság
indít napi szinten 3-szor közvetlen, amszterdami átszállásos, járatokat Budapestről. A
reptértől (Newcastle International Airport) 60 percnyire van Sunderland metróval, taxival ez
fél óra, de az érkező Erasmus diákokat az egyetemi HÖK ingyenesen beszállítja busszal a
kollégiumig. Érdemes a lehető leghamarabb megvásárolni a jegyeket, hogy minél olcsóbban
lehessen hozzájutni. Másik lehetőség, ami elég hosszadalmas és nem feltétlen olcsóbb a vonat
jegyárak miatt, hogy Londonba kell először eljutni (vagy szintén repülővel vagy a Népligettől
induló és Victoria Station-re érkező Eurolines busszal) ahonnan a King’s Cross
vasútállomástól indul 2 óránként vonat Sunderland-be (3-4 órás az út).
A legkényelmesebb, a leggazdaságosabb és a legegyszerűbb megoldás szállás
szempontjából az egyetem által felajánlott kollégium, a Clanny House, választása, melynek
díja 78-85 font, a szoba méretétől függően, hetente. Albérletek is akadnak a városban az
egyetemhez közel, de ezek rezsi nélkül is sokkal többe kerülnek és nem biztos, hogy a
minősége, állapota sem lesz jobb. A kollégiumtól gyalog 25 percnyire van a City Campus, de
a diákok által ingyenesen igénybe vehető busz pont a kollégium bejárata előtt áll meg és mind
a két egyetemi campuszhoz, így a kicsit messzebbi St. Peter’s Campus-hoz is elvisz. A
kollégium közvetlen közelében rengeteg étterem (főképp olyanok ahol csak „elvitelre” lehet
vásárolni), kisbolt, Aldi, patika (a Royal Hospital konkrétan az utca másik oldalán) található.
A kollégium blokkokra van osztva, egy blokkban lakásokra, amelyek 3-6 személynek adnak
szállást. A lakáson belül mindenkinek van egy saját, kényelmes szobája, található még két
fürdőszoba és egy étkezővel egybekötött konyha, ami tökéletesen fel van szerelve és bőven
van hely a konyhabútorokban. Az Erasmus diákokat egy blokkba szokták elhelyezni, a
recepció mellé. A kollégium teljesen biztonságos, a területére csak személyre szóló
belépőkártyával lehet belépni, 0-24 órás portaszolgálattal és mosodával van ellátva. Személy
szerint ezt a megoldást ajánlom, hiszen így lehet a legjobban a többi Erasmus hallgatóval
megismerkedni, különböző nemzetiségű kapcsolatokat kialakítani, tapasztalatokat szerezni és
akár örökre szóló barátságokat kötni velük (a férfi harcostársaim számára jó tanács: egy szál
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virág nőnapon a spanyol és francia lányok szobái előtt, avagy egy magyaros meglepetés
vacsora csodákra képes ).
A University of Sunderland egy folyamatosan növekvő, modern, minden igényt kielégítő,
nagy közösségi terekkel rendelkező angol Tudományegyetem. A könyvtár 0-24 órában nyitva
van a hét minden napján, szakirodalommal tökéletesen el van látva, a menza ár-érték
arányban megfelelő, a HÖK nagyon sok programot szervez a hallgatóknak, amik nagy része
ingyenes, a sportközpontban óriási edzőterem és egy sportcsarnok is megtalálható, az egyetem
sportcsapataiba, 25 font ellenében lehet csatlakozni (óriási skálán lehet válogatni). A
követelményi szint angol középfok és ajánlanak is ingyenesen felvehető angol nyelv kurzust
(normál és üzleti nyelv is). A kezdeti esetleges nehézségek után az ember angol nyelvtudása a
félév előre haladtával egyre jobb és jobb lesz. A tantárgyak skálája rendkívül nagy, szinte
biztos, hogy mindenki fog a kedvére valót, illetve olyat találni, amit otthoni tantárgyra el tud
számoltatni (ezekről fontos a félévet megelőzően a tárgyfelelős oktatóval is egyeztetni). Az
óralátogatást elég szigorún veszik és regisztrálják, ahogyan az órákon való figyelmet és
fegyelmezettséget is elvárják. A tanárok nagyon segítőkészek a külföldi hallgatókkal, a
csoporttársak szintén, de ugyanazt várják el tőlünk, mint a többi hallgatótól. A tárgyak
teljesítése leginkább az órai csoportos munkára és az egyéni, vagy csoportos beadandókra
épül. Néhány tárgy teljesítéséhez esszé jellegű vizsga is szükséges.
A város maga egy tipikus angol, csendes kisváros, de amilyen kicsi, olyan pezsgő és vonzó
is tud lenni. A belvárosban találhatók parkok, múzeumok, melyeknek legtöbbje ingyenes,
mozi, színházak és számtalan „pub” ahol a helyiekkel, avagy a többi Erasmus diákkal lehet
bulizni. Jó hétvégi program kilátogatni a Sunderland AFC labdarúgó mérkőzéseire (az angol
Premier League szerelmeseinek kihagyhatatlan), amelyekre 30-40%-os diákkedvezménnyel
lehet jegyet vásárolni, illetve sokszor az egyetem is osztogat ingyen jegyeket a diákoknak
(ezekről emailben kaptunk értesítést, vagy a my.sunderland.ac.uk oldal hírfolyamán teszik
közzé). Newcastle kb. 30 percnyire van metróval, ahova szintén nagyon ajánlom, hogy
ellátogasson az ember, hiszen egy csodálatos angol óváros tárul az ember szeme elé. A
helyeik segítőkészek, barátságosak egy idő után már nem is fogunk meglepődni azon, hogy
idegenekkel csevegünk egy pubban, vagy a mérkőzéseken. Hozzáteszem, hogy a két város
komoly rivalizálásban áll a sport terén, szóval nem életbiztosítás Sunderland mezben sétálni
Newcastle utcáin. A helyi akcentus megértése szokott problémákat okozni, de ebbe is bele
rázódik az ember viszonylag hamar.
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Összefoglalva azt mondhatom, hogy az Erasmus félév a legnagyobb élmény, ami egy
egyetemi hallgatóval történhet, mindenkinek nagyon ajánlom, hogy éljen a lehetőséggel. A
nyelvtudásban komoly mértékű javulást és fejlődést képes csinálni, nem is beszélve az ember
problémamegoldó képességeivel. A város az Egyesült Királyság 10 legbiztonságosabb városa
között van és az életköltségek is alacsonyabbak a londonihoz képest. Az időjárás az egyetlen,
amit nehéz megszokni, nem ritka az olyan nap, amikor szélviharral kezdve, hóeséssel és
ragyogó napsütéssel folytatva záporral fejeződik be. Ettől eltekintve hamar hozzá lehet szokni
az ottani élethez és a város biztosan örökre belopja magát az ember szívébe.
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Hasznos weboldalak, linkek:
http://www.sunderland.ac.uk/
http://www.sunderland.ac.uk/ug/accommodation/clannyhouse/
https://www.youtube.com/watch?v=Uli0dSfQBg8
http://www.opportunities-online.sunderland.ac.uk/modcat-noflash/search.jsp
http://www.sunderland.ac.uk/images/mainwebsite/downloadsdocumentsetc/campusmappdfs/
UoS%20map%20-%20Oct%202015.pdf
http://www.sunderland.ac.uk/images/newmedialibrarymarch2010/documents/StPeters_map_2
010.pdf
http://unisportsunderland.com/
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