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Waterford – Írország

2015 szeptemberétől 4 hónapot töltöttem a Waterford Institute of Technology-n az
Erasmus+ tanulmányi ösztöndíj keretei között.
Waterford Írország délkeleti részen helyezkedik el. Tipikus campus város, lakossága
számottevően egyetemi hallgató, közülük is sok a külföldi ösztöndíjas diák. Az ott töltött
idő alatt nem találkoztam magyar hallgatóval, többnyire francia, brazil hallgatók
voltak.

Szállás
Az ösztöndíj elnyerése után felvettem a kapcsolatot az egyetemmel. Tőlük azt az
információt kaptam, hogy a kollégiumban már nincsen hely, ezért szobát kezdtem el
keresni, utóbb kiderült, hogy mindenki más kollégiumban lakott.
Albérletet találni egy idegen országban nem könnyű. Általánosságban elmondható,
hogy a legtöbben minimum egy teljes évre adják ki. Jellemzően rögtön elkérik a
kauciót, és az első havi bérleti díjat.
Amikor megérkeztem Waterfordba, egy éjszakát hostelben kellett töltenem, mert
itthonról nem sikerült albérletet találni. Rengeteg jelentkezést elküldtem, de összesen
csak egyre kaptam választ.
Végül sikerült egy olyan szállást találnom, ahol 5 ír hallgatóval lakhattam együtt.
Érdekesek voltak a különböző dialektusok, a szleng; kettőt közülük még az utazásom
végére is nagyon nehezen értettem meg.
Szállással kapcsolatban még annyit, hogy én direkt a főcampushoz közel béreltem
szobát, de kiderült, hogy az építész kar a belvárosban van 40 percre.

Közlekedés
Waterford egy elég kicsi város, gyalog könnyen bejárható. A busz drága, 3 euro körül
van egy út. Sok erasmusos hallgató vett kerékpárt, amit a félév végén általában
eladnak. Én nem vettem, leggyakrabban gyalog közlekedtem.
A távolsági buszokon, vonatokon általában van wifi és konnektor.

Időjárás
Írországra azt mondják, hogy állandóan esik az eső. Nekem szerencsém volt;
kiérkezésem után két hónapig egyáltalán nem esett, persze azért kellenek a vízálló
ruhadarabok, illetve ajánlott rétegesen öltözködni az állandó erős szél miatt.

Suli
Itt is 5 éves (3+2) az építész képzés, mint Magyarországon. Én msc-sként a 4-ed éves
tárgyakat vettem fel, ami összesen 4 tárgy volt. A komplex tervezés tárgynál inkább a
koncepció a lényeg, és a makettek készítése nagyon fontos, a szerkezeteket nem
kellett annyira kidolgozni. Csapatmunkában kezdtük, majd szétváltunk egyéni
tervezési feladatra. A leadások előtt azért itt is sokszor kellett éjszakázni. Kis létszámú
évfolyamok vannak, nálunk 8 ír, 8 erasmusos diák volt. Az oktatók nagyon segítőkészek
és türelmesek. A legtöbb tanár, aki engem oktatott, nem is angol anyanyelvű volt; így
az előadások, konzultációk könnyen érthetőek voltak. Minden évfolyamnak volt egy
terme, ahol estig benn maradhatott dolgozni.

Eredmény számítás: 0-100% között kapunk eredményt, 40%tól teljesített a tárgy, ha 60%
felett kap valaki, az már nagyon jó eredmény. A magyar osztályzatokhoz képest úgy
fordítanám, hogy 0-39% elégtelen, 40-49% 2-es, 50-59% 3-as, 60-69% 4-es, és 70% felett
5-ös.
Általában minden félévben van tanulmányi kirándulás, amit nem érdemes kihagyni.
Mi Milton Keynes-ben és Oxfordban voltunk. Írországból Angliába nagyon olcsók a
repülőjegyek; Dublinból Birminghambe érdemes repülni, és onnan vonattal tovább
haladni.

Élet
Az építész kar teljesen külön helyezkedett el a belvárosban, és mivel nem a
kollégiumban laktam a többi erasmusossal, így többnyire az építészekkel töltöttem az
időmet. Sokat utaztunk, Írországban gyönyörű túra útvonalak vannak. Tramore 20
percre van busszal délre, ahol láthatjuk a tengert, illetve többek között a Wicklow
Nemzeti Park is kihagyhatatlan. Többször jártam Dublinban, azért az igazi élet ott van.
Az ír pubok nagyon hangulatos helyek, és nincs jobb, mint jó társasággal beülni egy
frissen csapolt Guinnessre.
Az írek nagyon jó kedélyűek, közvetlenek, segítőkészek. A kint töltött idő alatt átragad
a pozitív életszemléletük, és ezért jó köztük lenni.
A tanulmányi ösztöndíj alatt nekem nem volt időm dolgozni, az Erasmus támogatás kb.
a kinti költségek egyharmadát fedezi, ezért otthoni támogatás, vagy előre félretett
pénz mindenképpen szükséges.
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Összegzés
Már főiskolás korom óta szerettem volna erasmusos diák lenni, de akkor nem sikerült.
Talán nem is akartam eléggé. Elkezdtem a mesterképzést Pécsett, és már
határozottabb elképzelésem volt arról, hogy ki szeretnék menni, valahogy nem
találtam a helyem otthon, éreztem, hogy kell egy kis környezetváltozás, egy új kihívás.
Az Erasmus tökéletesen megfelel erre a célra. Bár csak 3. helynek jelölem meg
Írországot, de így utólag nagyon örülök, hogy ide sikerült kijutnom, most már első helyre
jelölném.
Nagyon sok embert ismertem meg, akikkel kölcsönösen meglátogathatjuk egymást
szerte a világban. Eközben az angol nyelvtudásom, kommunikációm rengeteget
fejlődött; tényleg igaz, hogy csak akkor tanulja meg az ember, ha használja a nyelvet.
Önbizalmat adott, hogy sikeresen helyt tudtam állni egymagam egy idegen
országban.
Nekem segített, hogy végleg elkötelezzem magam az építészet mellett.
Mindenkinek csak ajánlani tudom ezt a kalandot!
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