
Campus Mundi ösztöndíjjal Chilében 

 

Szőlész-borász hallgatóként már a kezdetekben úgy gondoltam, hogy rendkívül fontos a 

külföldi tanulmányi és szakmai tapasztalat. Így a második évtől kezdve folyamatosan kerestem az 

egyetem illetve az Európai Unio által nyújtott lehetőségeket. Így jutottam el Portugáliába, 

Franciaországba a tanulmányi és szakmai gyakorlati ösztöndíjasként.  

Mind az elméleti, mind a gyakorlati ismereteim bővültek, különböző technológiákat ismerhettem 

meg a szőlészet és a borászat terén. Mindezek mellett óriási értéket jelentett számomra, hogy sok 

olyan emberrel kerülhettem kapcsolatba, akik szintén rendelkeznek hasonló tapasztalatokkal így 

ezeket megosztottuk egymással. Tehát nem csak az ismereteim, hanem a szakmai kapcsolataim is 

bővültek a külföldi tartózkodások alatt. 

 

Tanulmányaim végére hagytam a „legnagyobb kalandot”, azaz az Európán kívüli 

tapasztalatszerzést. A választásom Chilére esett, személyes és szakmai okok miatt egyaránt. 

Egy hasonló programról értem haza még 2018 nyarán Franciaországból. Az ott szerzett 

kapcsolatoknak köszönhetően elküldtem a jelentkezésem egy chilei borászatba, egy gyakornoki 

pozícióra. Pár nappal később a borászat válaszolt: nagyon szívesen fogadnának. Hamar rájöttem, 



hogy az idő rövidsége és folyamatban levő egyetemi tanulmányaim miatt segítségre lesz szükségem. 

Ekkor találtam rá a Campus Mundi ösztöndíj lehetőségre, mely úgy tűnt, hogy legalább kb. 75-80%-

ban lefedi a költségeimet. Ez óriási könnyebbséget jelentett az utazásom előtt és az ott tartózkodás 

során, hiszen enélkül sokkal nehezebb vagy lehetetlen lett volna kijutnom Dél- Amerikába. 

 

2017 óta létezik kétoldalú megállapodás Magyarország és Chile között a Working and Holiday 

vízummal (WHS) kapcsolatban. Ez rendkívül előnyös, mert pl. a kiutazáshoz nincs meghatározott 

keretösszeg, amellyel rendelkezni kell, legálisan lehet utazni és munkát vállalni az országban.  A 

vízumszerzést aránylag egyszerűnek és elfogadható árunak találtam, a nagykövetségen az ügyintézés 

gördülékenyen ment.  Arra viszont külön felhívnám a figyelmet, hogy jelenleg rengeteg bevándorló 

érkezik Chilébe, ezért az országba való belépés és az azt követő vízummal kapcsolatos teendők az 

átlagosnál egy kicsit komplikáltabbak lehetnek. 



Összesen 3 hónapot töltöttem kint, szállást és étkezést a borászat biztosított. Mivel szüreti 

időszakra mentem, sokat kellett dolgozni. A kulturális különbségek miatt, folyamatosan új és új 

impulzusok értek, így úgy éreztem az idő is sokkal gyorsabban telik. Számomra abszolút pozitív 

élmény volt a világnak ezt a részét is felfedezni, mind az emberek mentalitását és stílusát, mind pedig 

a természeti adottságokat tekintve.  

 

A Campus Mundi ösztöndíjra is egyszerű volt jelentkezni, egy online felületet kellett kitölteni 

és a megfelelő dokumentumokat beszerezni, feltölteni hozzá. Ez egy minimális energia befektetés 

ahhoz képest, hogy mekkora támogatást nyújt a program. A rendszer is korrekten működött, 

emailben kaptunk értesítést mindenről és a jelentkezést követően  3 hónapon belül a pozitív 

pályázati elbírálásra folyósították az ösztöndíjat. Esetemben több mint egy hónappal a kiutazásom 



előtt megkaptam a támogatást. Megjegyezném még, hogy folyamatosan lehet jelentkezni, nincsenek 

határidők, ami még rugalmasabbá teszi a programot. 

 

Összességében egy abszolút pozitív élmény volt, semmilyen negatívumot nem tudnék 

felhozni sem az ösztöndíjjal, sem a fogadó országgal és céggel szemben. 

Ezúton is szeretném megköszönni a Campus Mundi programnak és a Perez Cruz borászatnak, hogy 

lehetőséget kaphattam élni és együtt dolgozni chilei emberekkel, megismerni Chile különleges 

természeti környezetét, kultúráját. 
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