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Az Erasmus + programról a tanszékvezetőnktől hallottam először, mikor elkezdődött 2013ban a tanítás az egyetemen. Wolosz Róbert tanár úr beszélt a program előnyeiről. A tanár úr
nagyon lelkesen beszélt a programról, és nem értette miért nem tette fel senki a kezét, arra a
kérdésre, hogy szeretne e valaki kimenni külföldre tanulni. Fontolóra vettem a dolgot, de csak
végzősként kezdtem komolyabban foglalkozni ezzel a lehetőséggel. Főleg azt vártam a
programtól, hogy fejlődjön a nyelvtudásom, megismerjem az emberek kultúráját, betekintést
nyerhessek egy külföldi egyetem rendszerébe, oktatásába.
A várost egyáltalán nem ismertem, így elsőre nehéz volt megtalálni mindent, kezdetekben
még az egyetemet se tudtam pontosan merre is keressem. A kinti segítőim megmutatták a
fontosabb helyeket, épületeket, de utána magamra voltam utalva, a nyelvtudás birtokában nem
okozott komolyabb gondot semmilyen ügy elintézése, magam intéztem mindent kint.
Természetesen mikor már megismertem pár helyi embert, csoporttársat tudtam tőlük is
tanácsot kérni.
Az utazást egyszerűen meg tudtam oldani, hiszen Harkányból megy közvetlen járat Eszékre.
A szállás nem volt olyan jó minőségű, mint a pécsi felújított kollégiumok, de teljesen
elfogadható volt, ami problémát okozott az az volt, hogy nem volt saját hűtő, egy folyosóra
egy jutott, amiben gyakran nem volt hely, továbbá a mosógéppel is hasonló volt a helyzet.
Ezeket leszámítva jól felszerelt volt, és az új kollégiumban helyeztek el, mint Erasmusost.
A közlekedést kezdetben villamossal és busszal oldottam meg, de a második hónaptól
gyalogoltam, 2,5 km-re volt a szállás az egyetemtől. Az egyetem egy kártya segítségével
lehetővé tette, a menük fogyasztását, olcsóbban, ilyen étkezde volt az egyetemen is és a
kollégiumnál is. A szórakozóhelyekhez is intéztek olcsóbb belépőket a mentorjaink,
különböző programokat is szerveztek. Sokszor előfordult, hogy nem csak a saját mentorom
segített, hanem más karokról is kaptam segítséget. A kollégium 35.000. Ft volt/hónap. A
bárok és kávézók általában kicsit drágábbak, mint Magyarországon.
A fogadó intézményben mindenki kedves, segítőkész volt, minden téren úgy kezeltek, mint
saját diákjukat, nem ért semmiféle megkülönböztetés. A legemlékezetesebb talán az a kurzus
volt számomra, amelyen több terepgyakorlaton is részt vettünk, így pl. betekintést nyertem a
média világába, filmeztünk, megnéztük hogy kerül adásba egy műsor, hogyan vágják, hogyan
veszik fel, én magam is adtam riportot, és felolvastam a súgógép segítségével.
Összefoglalva a legjobb ebben a programban mégis a nyelvtudás fejlődése, továbbá az, hogy
hatalmas nagy önállóságot igényel, és felkészíti az embert az életre. Mindent magamnak kell
elintéznem egy idegen országban, ismerősök és családtagok nélkül. Nagyon nagy fejlődésen
mentem keresztül ezen a téren. Mindenkinek csak ajánlani tudom az Erasmus programot,
hiszen támogatással lehet eljutni a különböző országok egyetemeire, ami nagy ajándék.
Nagyon sok család nem engedhetné meg magának, hogy külföldön taníttassa gyermekét,
mindenképp ki kell használni az összes olyan lehetőséget, ami hozzátesz egy adott ember
fejlődéséhez. Olyan kapcsolatokra tettem szert ez idő alatt, amely talán tartósan fenntartható,
és ki tudja, lehet egyszer még ki is költözöm. A barátnőm Barcelonában vett részt Erasmus
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programon, kimentem hozzá 4 napra meglátogatni, hatalmas élmény volt az is, csodálatos,
hogy ennyi egyetemista tanul külföldön és kihasználja ezt a lehetőséget. Mindenki nagyon
befogadó és mindenkinek azt tanácsolnám, hogy ne féljen belevágni. Sokan attól félnek, hogy
az Erasmus csúszással jár, de ez mind csak attól függ, hogy melyik szemeszterben megy ki
külföldre valaki, és hogy mennyire szorgalmas.

