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Már több éve készültem rá, hogy az Erasmus keretein belül külföldi csereprogramon vegyek 
részt, de eddig mindig közbejött valami. Az utolsó pillanatban, már MSc vége felé jelentkeztem 
végül is. Utólagosan úgy vélem, hogy így volt hasznosabb, mert BSc-sként a szakmába még 
csak épphogy belekóstolunk, míg MSc-sként már egész nagy tudásunk, rálátásunk van, így 
jobban ki tudjuk használni a külföldi csereprogram lehetőségeit. 
 
A választásom azért esett a SupAgro-ra, mert mindig is vonzottak a mediterrán országok és 
ezen belül a dél-francia vidék különösen. Annyi nehézségem volt, hogy a SZIE-KERTK-ról 
még alig mentek ki a SupAgro-ra, így nem nagyon tudtam pl. beszámolókat olvasni, és csak 
annyi előzetes információm volt az egyetemről, amit a SupAgro weboldaláról elolvastam. A 
weboldal angolul is elérhető, így nem volt probléma, hogy nem tudok franciául. A SupAgro-n 
minden tavaszi félévben indulnak angol nyelvű kurzusok is, én a Plant Science-re jelentkeztem. 
Amikor kiderült, hogy fogadnak, már küldtek rengeteg pdf anyagot a kinti egyetemi és 
Montpellier-i életről, egy részük angolul volt, nagyobb részük viszont francia. Ennek ellenére 
végig a félév során nem volt probléma, hogy nem tudok franciául, mert az egyetemen 
gyakorlatilag mindenki tud angolul és általánosságban a francia fiatalok jól beszélnek angol 
nyelven – habár előfordul az erős francia akcentus, de hamar meg lehet szokni. Mindemellett, 
ha beszélsz franciául az előnyös, mert a franciák imádják használni az anyanyelvüket. 
A kommunikáció a kinti Erasmus koordinátorral e-mail-en történt, kellemes és gördülékeny 
volt. 
Kollégiumba jelentkeztem, ami ugyancsak nem volt nehéz, habár hozzáteszem, hogy a 
kollégiumi koordinátor nem tud olyan jól angolul, így ha bármi probléma/kérdés felmerül azt 
nagyon egyértelműen és egyszerűen kell neki elmondani. De egyébként ő is nagyon kedves és 
segítőkész volt; és ez az egész egyetemi személyzetre általánosan igaz. A kollégium 
közvetlenül a kampusz mellett van, alapvetően 1 személyes szobák vannak, de van néhány több 
személyes is. A szobák mindent tartalmaznak a konyhai részlegtől a fürdő/wc-ig, kompaktan 
minden benne van. A szobákban csak kábeles internet van és kábelt hozni kell magaddal, de a 
kollégiumi udvaron és a kampuszon lehet fogni wifi-t is már. A szobákat üresen kapod, tehát 
mindent vinni/venni kell (ágyneműk, evőeszközök, stb.). Mosógépek 2 helyen vannak a 
kollégiumban, és 1-2 euróból jön ki egy mosás szárítással. A kollégium elég drága: 300-500 
Euro/hónap. 
 
A kiutazást én busszal oldottam meg, aminek az volt az oka, hogy egy biciklit is kivittem 
magammal és így a busz volt a legköltséghatékonyabb megoldás. Továbbá a Flixbusznak van 
Budapestről közvetlen járata Montpellierbe, ami szintén nem rossz. Az út kb. 25 óráig tart, 
szóval nem a legkényelmesebb, de szerintem ennyi még belefér. Ami feldobja az utazást, hogy 
Genovától végig a Földközi tenger mentén megy a busz, és gyönyörű szép a táj. 
Bicikli egyébként jól jön, mert a tengerpart egy 30 perces kellemes cangatúrával elérhető 
Montpellier központjából, meg szerintem ez a legjobb eszköze a város/vidék körbejárásának. 
Van a városban busz, villamos is egyébként. 
Mint kiderült Montpellier nagyszerű választás volt. A város nagy, rengeteg a lehetőség, van 
tengerpart, ősi belváros szűk utcákkal, modern városrészek, rengeteg bár, kávéház, 
szórakozóhely, kultúrálódási lehetőségek, programok széles választéka. 
 
Franciaországban minél hamarabb el kellett intézni néhány dolgot: bankszámlát nyitni, 
biztosítást kötni a kollégiumi szobára, ha sportolni akarsz, akkor balesetbiztosítást kötni egy 
háziorvosnál, illetve elintézni a CAF-t, ami egy lakhatási támogatás a francia államtól, azaz a 
kollégium olyan 10-30%-al kevesebbe kerül általa – érdemes megigényelni ezt, internetes 
procedúra, 2-3 hétig tart míg elfogadják a kérelmet. Bankok tekintetében a supagro-sok a BNP 
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Paribas-t szokták választani, mert nekik van kapcsolatuk az egyetemmel, továbbá elég lazák, 
családiasak, nem bürokratikusak. 
Az egyetemen minden hallgató kap egy chip-kártyát, ami szükséges a belépéshez a koleszban 
is és a kampuszon is. Illetve ezzel lehet nyomtatni, ill. vásárolni az étkezőben, kávézóban. 
Pénzzel feltölteni a chip kártyát bankkártyával kell az étkezdében a kasszásoknál. 
 
A cserediákok életét nagyban segíti, hogy az első pillanattól a SupAgro két hallgatója, mint 
mentorok vannak a segítségükre, elmagyaráznak mindent, amit tudni kell a kinti életről, mikor 
vannak bulik, milyen lehetőségek vannak kikapcsolódásra, sportra, miket, hogy kell beszerezni, 
stb. Nagyon könnyű bekerülni a hallgatói életbe, mert nagyon sok buli van mind a kampuszon, 
koliban, városban. Az egyetemen rengeteg külföldi cserediák van a világ minden sarkából, és 
Montpellier egyetemi város, ha kimész az utcára fiatalokat látsz magad körül. 
 
Bevásárlásra szerintem a Casino a legjobb, ahova érdemes olyan ismerőssel elmenni, akinek 
van autója, mert gyalog fél órára van. Illetve van Lidl is 10 perc sétára, kisebb választékkal. 
 
Az első tanítási óra minden nap 9 órakor kezdődik, ami egy nagyon kellemes dolog. Az 
ebédidőre adnak a franciák, 12-től 2-ig nincsenek tanórák. Az egyetemnek van saját étkezdéje, 
ahol étterem minőségű ebéd van, hatalmas választékkal, a hallgatóknak kedvezményes áron: 7-
10 euróért egy komplett ebédet kapsz. Van egy Kávézója az egyetemnek egy nagy társalgóval, 
ahova az egyetemisták ebéd után gyakorta beülnek beszélgetni. 
 
A Plan Science képzés tanítási módszere teljesen eltér a magyar oktatásban tapasztaltaktól. A 
félév 3 modulból áll, melyet egy gyakorlat követ opcionálisan. 1 modul kb. 1 hónapig tart és 1 
témáról szól, és azt a témát járja körül fokozatosan egyre részletesebben. Különböző tantárgyak 
tanárai/kutatói minden oldalról ezt az egy témát járják körül. Emellett a képzés csapat-és project 
munka alapú, a project szorosan kötődik a modul témájához. Minden héten prezentációkat kell 
a csapatoknak tartani, ami jó volt, mert a 3 hónap végére már mindenki teljesen rutinos lesz 
prezentálásban. Az angol nyelvet egy angol anyanyelvű tanár tartja, lényegében azt vesszük át, 
hogy hogyan kell egy tudományos cikket megírni, illetve prezentálni egy eredményt. 
A 2. modul (Training in AGROPOLIS Research Community) egy gyakorlati hónap 
lényegében, egy kutatási projectben való részvétel egy kutatóintézetben. Montpellierben 
nagyon sok kutatóintézet van, ahol szívesen fogadnak gyakorlati hónapokra is hallgatókat. A 
SupAgro eléggé ráment az ökológiai, ill. fenntartható termesztéstechnológiák kutatására (pl. 
intercropping). 
Összességében ez az oktatási módszer szerintem nagyon jó. Azt nem mondom, hogy jobb, mint 
a magyar, szerintem mind a kettőre szükség van egy egyetemi képzés keretein belül. A francia 
egyetemisták általánosságban szorgalmasabbak/hatékonyabbak a magyaroknál, aminek 
alapvetően az az oka, hogy nehezebb bejutni jó egyetemekre, a felvételi rendszer rendkívül 
nehéz. A SupAgro egyébként a 2. legjobb agrár egyetem Franciaországban a hivatalos lista 
szerint. A tanárokat egyszerre jellemzi a nagy szakértelem, hatékonyság és lazaság. 
 
A tanulmányi programot végigcsináltam az eredeti terv szerint, minden sikerült kivéve az utolsó 
modult (Evolutionary applications in agriculture), mert nem voltak alapjaim ehhez az 
egyébként nagyon érdekes tárgykörhöz: populációgenetika és statisztika szükségeltetik hozzá. 
 
Ha legjobb dolgokat kéne említenem azok a barátságok voltak, amit Montpellierbe kötöttem, 
a rengeteg buli (a franciák eléggé értenek hozzá) és a közös kirándulások a környező vidékre, 
városokba, amit nem szabad kihagyni, mert rengeteg látnivaló van a városon kívül is 


