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1.  Honnan  értesült  az  Erasmus  lehetőségről,  mi  késztette  a  kiutazásra?  Merültek-‐e  fel  
problémák  az  utazás  előkészítése  kapcsán  (kinti  tanulmányi  program  vagy  munkaterv  
összeállítása,  egyeztetés  itthoni  tanáraival,  nyelvi  felkészülés,  kiutazás  megszervezése,  
biztosítás)?    

Az  Erasmus  lehetőségéről  az  Egyetemen  értesültem.  Több  figyelemfelkeltő  e-‐mail  is  
érkezett,  illetve  minden  évben  megrendezésre  került  egy-‐egy  teadélután  a  
Kertészettudományi  Karon,  ahol  a  volt  Erasmusos  hallgatók  tartottak  beszámolókat.  Részben  
az  ő  általuk  elmesélt  pozitív  élmények  miatt  vágtam  bele,  emellett  célom  volt  az  angol  
nyelvtudásom  fejlesztése,  idegen  nyelven  való  tanulás,  nemzetközi  kapcsolatok  kiépítése.  
Szerencsére  minden  a  tervezett  szerint  ment,  így  nem  ütköztek  problémákba  az  
előkészületek.  Minden  információ  tisztán  és  érthetően  megtalálható  volt  mind  a  kinti  
Egyetem,  illetve  az  itthoni  egyetem  holnapján  is.  Mind  a  két  Egyetem  koordinátora  
készségesen  és  naprakészen  állt  segítségemre.    

2.  Mivel  utazott  a  helyszínre,  az  bevált-‐e,  mit  javasol  a  jövőben  oda  utazóknak?  
Okozott-‐e  gondot  a  szállás  biztosítása  a  fogadó  országban?  Kapott-‐e  segítséget,  ha  igen  
kitől  a  szállás  megszervezésében?  Milyen  volt  a  szállás,  mit  tanácsos  itthonról  vinni?    

Nagy  szerencsémre  Édesanyám  felajánlotta,  hogy  autóval  elvisz  engem  és  a  rengeteg  
táskámat.  Egyébként  nagyon  jó  busztársaság  üzemel  Csehországban,  érdemes  ott  előre  
jegyet  váltani.  Sokkal  kedvezőbb  áron  vannak  a  jegyek  és  jóval  kényelmesebb  is,  mint  a  
vonat.  Volt  szerencsém  mind  a  két  opciót  kipróbálni,  de  egyértelműen  a  busz  választását  
tanácsolom!  Az  Egyetemhez  tartozik  két  kollégium  is,  mind  a  két  koli  10-‐15  perc  sétára  
található  a  Campustól.  Minden  Erasmusos  hallgató  számára  biztosítanak  kollégiumi  szobát,  
mellyel  nem  kötelező  élni,  de  ez  a  legolcsóbb  szállási  lehetőség  Brnoban,  így  erősen  javallott.  
Nagyon  egyszerű  és  átlátható  a  felület,  ahol  a  szobát  le  lehet  foglalni,  rengeteg  képpel  és  
információval,  így  semmiféle  nehézség  nem  adódhat  a  szobakeresés  kapcsán.  Albérlet  
ügyében  nem  rendelkezem  túl  sok  tapasztalattal,  annyi  információt  sikerült  szereznem,  hogy  
sajnos  nagyon  magas  árak  vannak,  illetve  nem  túl  megbízhatóak  a  tulajdonosok.  Érdemes  
nyitott  szemmel  járni!    

A  kollégiumok  közül  én  a  JAK  névre  hallgató  kollégiumot  választottam.  Ez  az  egység  több  
épületből  áll,  A,  B,  C  és  D  blokkból.  Ebből  a  négyből  az  A,  illetve  a  D  blokk  frissen  felújított,  
saját  konyhával  és  fürdővel  2-‐3-‐illetve  4  főre.  A  B  és  C  blokkokban  2  ágyas  szobák  vannak,  
ezek  a  legnagyobb  épületek.  Itt  minden  folyosón  van  1-‐1  közös  fürdő  illetve  illemhelység.  
Koedukáltak!  Így  a  foglalás  előtt  ezt  mindenképpen  érdemes  szem  előtt  tartani!  Hétvégén  az  
épületek  nagyon  nyugisak,  a  helyi  hallgatók  nagy  része  ilyenkor  hazautazik  a  családjához.  
Wifi  nincs,  internetkábel  mindenképpen  kell  otthonról!!!    

3.  Nehéz  volt-‐e  beilleszkednie,  ill.  sikerült-‐e  a  beilleszkedés,  milyen  kapcsolatot  
alakított  ki  a  helyiekkel  és  a  többi  külföldivel?  A  mobilitás  alatt  használt  nyelv  a  fogadó  
országé  volt,  vagy  ettől  eltért?    

A  mobilitás  alatt  használt  nyelv  kizárólag  az  angol  volt,  nem  a  cseh.  A  beilleszkedés  
nagyon  könnyen  és  hamar  ment,  mindenki  hihetetlenül  nyitott  és  kedves  volt.  Tudtuk,  hogy  
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mindenki  ugyanabban  a  cipőben  jár,  csak  egymásra  számíthatunk.  A  végére  egy  nagyon  jól  
összekovácsolódott  kis  csapat  lett  a  közel  200  fős  Erasmusos  táborból.  J    

A  helyi  ESN  tagok  rendkívül  kedvesek  és  megbízhatóak!  Bármikor  még  akár  éjjel  is  álltak  
készségesen  a  rendelkezésünkre,  ami  néha  igencsak  jól  jött,  különösen  a  szorult  
helyzetekben!  (Kifizetetlen  parkolójegy,  buszjegy  hiánya  stb..)  Sok  barátot  szereztem,  akikkel  
úgy  érzem,  a  jövőben  is  ápolni  fogjuk  ezt  a  jó  kapcsolatot.  Nagyon  jó  érzés  a  tudat,  hogy  
Európa  olyan  pontjairól  vannak  barátaim,  akikről  álmomban  sem  gondoltam  volna,  hogy  
valaha  találkozni  fogunk.    

4.  Meg  volt-‐e  elégedve  a  fogadó  intézmény  nyújtotta  oktatás  színvonalával,  vagy  
szakmai  gyakorlat  esetén  a  fogadó  cég  által  kiadott  feladatok  színvonalával?    

Összességében  igen,  bár  egy  vagy  két  tárgy  esetében  egy  kicsit  kevésnek  értékeltem  a  
leadott  anyagot.  Ettől  függetlenül  az  oktatás  színvonala  véleményem  szerint  igen  magas,  
modern  és  hallgatóbarát.    

5.   Tanulmányi  programját  vagy  szakmai  gyakorlatát  végrehajtotta-‐e  az  előírt  módon?  
Amennyiben  tanulmányokat  végzett,  kellett-‐e  változtatni  a  Tanulmányi  tervén  (Learning  
agreement  for  study),  ill.  gyakorlat  esetében  (LA  for  Traineeships)  szükség  volt-‐e  
módosításra?    

Módosítanom  kellett  a  Learning  Agreementen,  mivel  az  előzetesen  felvett  tárgyaim  
közül  egy  a  Lednicei  karon  került  megtartásra,  ami  Brno-‐tól  40  km-‐re  fekszik,  így  igencsak  
megnehezítette  volna  az  órára  járást.    

6.  A  Transcript  of  records-‐ban  hozott  kint  teljesített  tárgyaiból  (vagy  szakmai  
gyakorlatából)  mit  fogadtak  el  itthon?  Adódott-‐e  az  elfogadtatással  probléma?    

Nem.    

7.  A  küldő  intézménnyel  kapcsolatos  észrevételei  (elegendő  információ,  segítség  
nyújtás  stb)    

Nagyon  hálás  vagyok  a  kari  koordinátorunknak,  mivel  minden  e-‐mailemre  pár  napon  
belül  válaszolt  is  és  ellátott  minden  szükséges  információval.  Kiutazásom  előtt  is  mindenben  
készségesen  a  segítségemre  volt.  Emellett  az  Egyetem  honlapján  található  információk  is  
nagyon  hasznosnak  bizonyultak.    

8.  A  fogadó  intézménnyel  kapcsolatos  észrevételei  (pl.  gyakorlat  esetén  betartották-‐e  
a  munkaidőt  stb)  (Mi  az,  ami  eltér  az  itthonitól?  Mi  a  partneregyetem  vagy  a  fogadó  cég  
erőssége?)    

Az  Egyetem  erősségének  mindenképpen  elkönyvelhető  az,  hogy  kivétel  nélkül  minden  
Egyetemi  dolgozó  olyan  mértékű  vendégszeretet  mutatott  felénk,  Erasmusos  hallgatók  felé,  
ami  számomra  nagyon  pozitív  élmény  volt.  Ezenfelül  mindig,  mindenben  a  segítségünkre  
álltak,  bármikor  fordulhattunk  feléjük.  Nagyon  korrekt  és  precíz  az  információáramlás,  
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mindig  mindenről  tudtunk,  esélyünk  sem  volt  elveszni  a  sok-‐sok  papírmunka  között,  végig  
fogták  a  kezünket.    

Nagy  eltéréseket  nem  tapasztaltam,  talán  az  Egyetemi  rendszerek  működnek  picit  
eltérően,  de  minket  ezt  nem  érintett.    

9.   Írja  le  a  külföldi  tartózkodás  egy  átlagos  napját,  napirendjét!    

Nagyjából  minden  napra  jutott  egy  órám,  melyek  átlagosan  3-‐4  órásak  voltak.  Többnyire  
délutánonként  voltak  óráim,  így  az  egész  délelőttöm  szabad  volt.  Ez  alatt  az  idő  alatt  nagyon  
sok  időt  töltöttem  az  Egyetem  Arborétumában,  könyvtárában.  Az  Egyetem  és  a  Kollégium  
területén  is  van  az  Egyetem  által  működtetett  menza,  ahol  nagyon  finom  ételek  vártak  
minden  nap.  90%-‐ban  ott  ebédeltem,  mivel  olcsó  volt  és  a  legkönnyebb  megoldásnak  is  
bizonyult  egyben.  Kaptunk  egy  Csehországban  érvényes  diákigazolványt,  mely  egyben  
fizetőkártyaként  is  funkcionált,  így  ezzel  az  összeggel  tudtam  csak  fizetni  az  ebédemet.  Óra  
után,  még  ha  maradt  időm  várost  néztem  a  barátaimmal,  este  pedig  az  ESN  által  rendezett  
eseményekre  jártam  el,  hiszen  majdnem  minden  estére  jutott  valamilyen  közös  program  a  
többiekkel.    

10.  Mi  volt  a  legjobb  és  mi  a  legrosszabb  élménye?    

A  legjobb,  hogy  részt  vehettem  ezen  a  mobilitáson.  Nem  tudnék  egy  valamit  kiemelni,  
így  volt  összességében  felejthetetlen  és  életem  legszebb  élménye.  A  legrosszabb,  hogy  ilyen  
hamar  véget  ért.L    

11.  Egyéb  fontos  megjegyzés,  pl.  mit  gondol  a  jövőben  hogyan  tudja  hasznosítani  a  
külföldön  szerzett  tapasztalatait?    

Mindenképpen  azt  emelném  ki  leginkább,  hogy  sokkal  nyitottabb  és  magabiztosabb  
lettem  a  kinn  töltött  idő  alatt.  Bátrabban  merek  beszélni  nézőközönség  előtt,  határozottabb  
lettem  és  eltökéltebb.  Emellett  hihetetlenül  sokat  fejlődött  az  angol  kommunikációs  
készségem,  ami  mindenképpen  az  egyik  legpozitívabb  hozadéka  a  mobilitásnak.  Nagyon  
sokat  jelentett,  hogy  a  jövőbeni  szakmámmal  kapcsolatos  tárgyakat  volt  szerencsém  
idegennyelven  lehallgatni,  mivel  mind  a  szakdolgozatírást  és  az  esetleges  külföldi  munkát  
könnyítheti.    
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Az  egyetem  arborétuma  

 

Brno  belvárosa  
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Kollégiumi  szoba  


