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Utazás
Ha az ember nem foglal időben repülőjegyet, akkor utolsó pillanatban az egyetlen gazdaságos megoldás
a Népliget és Victoria Station között közlekedő EUROLINES busz, mely 30 óra alatt teszi meg az utat.
Fárasztó, de 35 ezer forintért retúrjegyet lehet venni, lényegében csomagkorlátozás nélkül. Ajánlott ezt
a megoldást választani karácsony környékére, amikor is mindenképpen a szokásos ár duplája a
repülőjegynek, ami időben megvásárolva 25 ezer forint körül van. A londoni repülőtereket állandó
buszjárat köti össze Victoria Stationnel, ahonnan busszal, vagy gyalog lehet eljutni az egyetemhez.

Szállás
Legkényelmesebb – és rövid tájékozódás után gazdaságosnak is mondható – módja a szállásnak, az
egyetem által augusztusban felajánlott kollégiumi szoba elfogadása. A kollégium díja 122 font hetente,
de hangsúlyozom, hogy rezsivel együtt ennyiért, vagy sokkal rosszabb minőségű albérletet lehet
szerezni, vagy olyat, ami annyira messze van az egyetemtől, hogy a tömegközlekedésre költött összeg
felemészti az esetlegesen megtakarított pénzt.
A kollégium az egyetem épületétől 5 percre van, szó szerint az út túloldalán. A MacLaren House
lakásokra van osztva. Minden lakásban 8 szoba van, és egy tágas, világos konyha hűtővel, sütőkkel és
vízforralóval. A mi konyhánkból a Big Benre lehetett látni. A szobákhoz külön fürdő és vécé tartozik.
Ágyneműt, konyhai felszerelést nekünk kell vinni, vagy a helyszínen vásárolni. Az épület teljesen
biztonságos, 24 órás portaszolgálattal, ahol az éjjeli portás mindig férfi. Az épületbe csak biztonsági
kártyával lehet bejutni, továbbá a lépcsőházba, és a lakásba is csak arra illetékesek léphetnek be. A zárt
udvaron hangoskodó és hajnalig üvöltöző brit egyetemisták azonban nagyon megnehezíthetik az alvást.
Persze, ha az ember maga is bulizik éppen, ez nem olyan zavaró. A kollégium előnye továbbá, hogy
mindenképpen megismerkedik az ember legalább más erasmus diákokkal.

Elhelyezkedés
Az egyetem és a szállás London South Bank negyedében, lényegében a történelmi belváros szélén
fekszik. Húsz perc sétával egyaránt elérhető a Szent Pál székesegyház, az Old Bailey büntetőbíróság, a
bank-negyed City, Westminster és a Parlament, a Trafalgar Square és a Soho. Ez igaz, az összes nagyobb
múzeumra is. A környéken színházak, koncerttermek, kocsmák bőséggel vannak. Élelmiszert a 10 percre
lévő Elephant ad Castle téren lévő Tesco áruházban lehet olcsón venni. Ez a negyed már London másik
arcát mutatja, de hamar hozzá lehet szokni a nagyváros árnyasabb oldalához, közbiztonsági szempontból
sem tűnt veszélyesnek. Összességében elmondható, hogy aki Londonba jön, annak ideális helyen van a
campus.

Egyetem
A South Bank University egy szolgáltató egyetem. Vagyis nem a tudományos munka, hanem a tandíj
ellenében nyújtott szakképzés van előtérben. (Erasmus hallgatóknak természetesen nem kell tandíjat
fizetniük.) A számunkra választható tárgyak köre meglehetően szűk. Egyetlen klasszikus tételes-jogi
tárgyként cégjogot lehet felvenni, a többi alapozó ismeret, vagy kiegészítő jellegű. Ez nem jelenti
azonban azt, hogy az érdeklődő diák nem hallgathat önszorgalomból bármilyen, tetszés szerinti kurzust.
A könyvtárban a szakirodalommal való ellátottság pedig semmi kívánnivalót nem hagy maga után. Az
egyetem épülete modern, tágas közösségi terek vannak. Az egyetem külön programokat is szervez,
ennek a hirdetése azonban elég esetleges. Érdemes személyesen érdeklődni az oktatóknál a lehetőségek
iránt, akik az ilyesmit igen jónéven veszik, és mindig mindenben igyekeznek maximális segítséget
nyújtani. Nemtörődömséggel, elutasítással egyetlen oktató vagy adminisztrátor részéről sem
találkoztam. A követelményi szint nem kimagasló, középfokú angol nyelvtudással és rendszeres
óralátogatással (amit egyébként elvárnak és szigorúan regisztrálnak) kényelmesen teljesíthető.
Összességében elmondható, hogy a diáknak magának kell megkeresni és kihasználni a lehetőségeket.
Hogy csak egyetlen apróságot említsek, a könyvtár előterében minden reggel ingyenesen elhozható az
aznapi Financial Times, így a pénzügyek iránt érdeklődő hallgató a világ vezető szaklapjával kezdheti a
napot.

London
A város maga csodálatos, szerelem első látásra mindenkinek, akivel beszéltem. A híres londoni ködös,
esős időjárásnak nyoma sem volt, rengeteget sütött a nap, az átlaghőmérséklet a magyarországi felett

volt. Bíróságokra, parlamentbe a bejárás szabad (viszont szigorú biztonsági előírásokra kell készülni) a
múzeumok többsége ingyenes, napi színházjegyet hajnali keléssel ugyan, de megfizethető áron lehet
szerezni. A tömegközlekedés jól szervezett, viszont a jegyárak vállalhatatlanul magasak. A belvárosban
hatalmas parkok vannak, az üzleti negyedek, luxusingatlanok és a művész negyedek észrevétlenül
csúsznak át egymásba. A belváros rendezett, tiszta biztonságos. Összességében a londoni ösztöndíj
ideális arra, ha valaki meg akar tanulni boldogulni és tájékozódni egy igazi, sokszínű és multikulturális
metropoliszban.

Anyagi kérdések
Ha az olyan „luxuskiadásokat” is számolom, mint a belépők, vagy heti két sörözés, akkor szállással, és
utazással együtt a havi költség 1200 euró körül van. Ennek valamivel több, mint egyharmadát fedezi az
Erasmus ösztöndíj, tehát aki Londonba jelentkezik, annak mélyen bele kell majd nyúlnia a zsebébe. Én
nem dolgoztam, de aki az ismerőseim közül munkát keresett, az talált is a kint tartózkodás időszakára. A
rendkívül magas életköltségek miatt a fizetések is magasak Londonban. Hozzávetőlegesen, néhány
költség angol fontban:
1. Kenyér: 1.25
2. Narancslé: 1.10
3. Buszjegy: 2.50
4. Korsó sör: 3.25
5. Egy menü a büfékben: 3.00 – 5.50
6. Kávé: 2.50
További költségként merül fel, hogy hiába nyit valaki deviza számlát itthon, a bank az euróban utalt
ösztöndíjat forintra váltja, és a forintot számolja át angol fontra, így az árfolyam-ingadozás, illetve a
kezelési költségek miatt eleve jelentős veszteséggel kell számolni.

Társasági élet
Ha kollégiumba kerül az ember, akkor „elkerülhetetlen”, hogy kapcsolatokat alakítson ki a többi
Erasmus-hallgatóval, aminek előnye, hogy számos különböző nemzetiségű ismerősre tesz szert, és
számos tapasztalatot szerez. A helyi diákokkal való kapcsolatépítés már korántsem ennyire egyértelmű.

London rendkívül multikulturális város, és ez igaz az egyetem hallgatóira is. Sokszor nagyobb
nehézségekbe ütközik ezért megérteni egy helyi diákot, mint egy német, vagy holland lakótársat.

Összefoglalás

Összességében azt gondolom, hogy az Erasmus ösztöndíj az egyik legnagyobb élmény, ami az egyetemi
évek alatt ért, és hogy mindenkinek, aki teheti érdemes élnie a lehetőséggel. Az angol nyelvtudásnak
nagyon sokat használ, olyan szakszavak válnak az ember aktív szókincsének a részévé, melyekről
korábban nem is hallott. Az ügyintézésben előzékenyek, segítőkészek. A város biztonságos, és a
szemfüles diáknak a megspórolhatatlan és sajnos magas létköltségek mellett számos elérhető
szórakozási és ismeretszerzési lehetőséget is nyújt. Mindenképpen tágítja az intellektuális horizontot, és
nem mellesleg az önéletrajzban is jól mutat.

