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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)?
A lehetőségről az egyetem e-mailjeiből értesültem. Kiutazás előtt egyetlen probléma merült fel, mégpedig,
hogy a kinti jelentkezést előbb zárták le, mint ami itthon a jelenetkezés határideje volt, így a jelentkezést
utolsó pillanatban sikerült leadni. Ezenkívül semmilyen probléma nem adódott, a tantervet könnyen el
lehetett intézni, mivel mindössze 4 tantárgyat kell felvenni.
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?
Repülővel utaztam egész pontosan Norwegian Airlines-szal, mivel ez Uppsalától mindössze 30 km-re
levő reptérre érkezik. Innen a 801-es busz egyenesen Uppsala belvárosába visz (nagyjából 3000 Forint
a buszjegy).
Én a Rackarbergsgatan utcában elhelyezkedő „kollégiumban” laktam, ami az egyetemtől 6 km-re van,
busszal nagyjából 40 perc (egyszer át kell szállni) , vagy biciklivel kb. ugyanennyi idő alatt megközelíthető.
A szállást az egyetem intézte, így semmilyen gond nem adódott a szervezéssel. Ebben az utcában az
itteni panelokhoz hasonló tömbházak vannak, 4 emeletesek, mindegyik emeleten két folyosó. Egy
folyóson 5 ember lakik, mindenkinek külön szobája van. 4 emberrel kell konyhán, WC-n, fürdőszobán
osztozni. Vegyesen laknak Erasmusos és svéd diákok, nagyrészük nem az SLU-n, hanem az Uppsala
Universiteten tanul, így nagyon jól lehet ismerkedni. Viszont a legtöbb SLU-s Erasmusos diák is ezekben
a házakban lakott, így nagyon könnyű volt egymáshoz átmenni tanulni, bulizni stb. A lakótársak
cserélődtek a félév során, én főleg svéd diákokkal laktam együtt, egyikőjükkel sikerült baráti viszonyt
kialakítanom.
A szoba teljesen felszerelt van benn egy nagy iróasztal, szék, fotel, ágy (paplannal), éjjeli szekrény,
állólámpa, olvasólámpa és egy polc, illetve szekrény. Amit vinni/venni kell az ágynemű, illetve egyes
szobákban nem voltak vállfák a ruhákhoz. Konyha felszereltsége különböző volt, nekem kellett vennem
magamnak evőeszközöket, illetve egy fazekat és serpenyőt, de egyes folyosókon minden megvolt a
konyhákban. A szobák kulccsal voltak zárhatók, a házakba lehúzhatós kártyával lehetett bemenni.
Nincsen porta, bulikat szabadon lehetett rendezni, vendéget felvenni szintúgy.
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?
Beilleszkedni nagyon könnyű volt a külföldi diákok közegébe, már első nap jópár emberrel
megismerkedtem, és az első két hétben sok közös program van, így könnyű összekovácsolódni. Sokat
jártunk együtt kirándulni, bulizni, vagy csak ültünk ki együtt a parkba pihenni és beszélgetni. A végére
nagyon szoros barátságot alakítottam ki egy német és francia lánnyal, illetve egy osztrák fiúval, velük
továbbra is tartom a kapcsolatot.
A svéd diákok már más tészta, nekik megvannak a maguk kis klikkjeik, ezekbe nehéz bekerülni, de
alapvetően mind nagyon kedvesek és segítőkészek voltak. Órák között gyakran ebédeltünk együtt, de
nem jártunk el velük közösen sehova. Habár a félév végére, azokkal, akikkel több tárgyunk is volt együtt,
már kifejezetten baráti viszonyban tudtunk beszélgetni, és tőlük is nehéz volt elválni.
Mindenkivel angolul beszéltem, a legkisebb sarki boltban is beszél a 70 éves bácsika angolul, így nagyon
nem volt kényszer, hogy tanuljam a svédet (sajnos).
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4.   Meg volt-e elégedve a fogadó intézmény nyújtotta oktatás színvonalával, vagy szakmai
gyakorlat esetén a fogadó cég által kiadott feladatok színvonalával?
Igen, az oktatás nagyon magas színvonalú volt és eléggé interaktív, gyakorlatias. Minden tárgyhoz sok
szakirodalmat kellett olvasni, beadandókat írni. Voltunk farmlátogatáson, eltöltöttem egy hetet az egyetem
molekuláris biológiai kutatólaborjában egy postdoc mellett, illetve egy baktériumtrágyás kísérletbe is
bekapcsolódtam az egyik tárgy keretén belül (ami végül a szakmai gyakorlatos lehetőségemhez vezetett)
Kicsit problémát okozott, hogy mindenki különböző oktatási háttérrel rendelkezett, így amikor 4 különböző
országból kerültünk össze egy közös projektmunkára akkor voltak kisebb problémák azzal, hogy ki mit
tud.
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?
Minden tárgyamat teljesítettem és nem volt szükség az LA módosítására.
6.   A Transcript of records-ban hozott kint teljesített tárgyaiból (vagy szakmai gyakorlatából)
mit fogadtak el itthon? Adódott-e az elfogadtatással probléma?
Nem állt szándékomban itthon elfogadtattni egyik tárgyat sem.
7.   A küldő intézménnyel kapcsolatos észrevételei (elegendő információ, segítség nyújtás
stb)
Minden rendben ment, a kevés felmerülő problémára azonnali segítséget kaptam és úgy érzem, hogy
minden teljesen simán ment a kiutazással és ügyintézéssel kapcsoltban.
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?)
A tanulmányi rend nagyon más, mint itthon. Egy félév két negyedévre van osztva, egy negyedévben én
2 tárgyat vettem fel, egy 10 és egy 5 krediteset (lehetne csak egy 15 kredites tárgyat is felvenni, illetve
vannak 7.5 kredites tárgyak). Emiatt például már március elején vizsgáztam, mivel itt nincs külön
vizsgaidőszak. Itt tényleg komolyan kell venni azt, hogy nem élsz meg abból, amit órán hallasz,
rengeteget kell otthon is készülni (volt, hogy egy-egy előadásra 60 oldalas szakirodalmat kellett elolvasni).
Továbbá nagyon sok időt felemészt a beadandók és projektmunkák írása. Viszont, mint fentebb
említettem, nagyon interaktív az oktatás. Másik nagyon pozitív dolog volt számomra a kis csoportlétszám.
Volt olyan tárgyam, amin mindössze öten voltunk, a legtöbb az 20 fő volt (kisebb kredites tárgyakon
többen voltunk). Nagyon közvetlen a tanár-diák viszony, nem csak a tananyagról beszélgettünk velük,
hanem csak simán az élet nagy dolgairól is.
Továbbá az egyetem rettenetesen modern, felszerelt és diákbarát. Egyszerűen jó érzés oda bemenni
tanulni.
9.   Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét!
Az előadások általában 9:15-kor kezdődtek, így én általában 7:30 körül keltem, reggeliztem és a 8:19-es
busszal mentem, amivel általában 9 körülre beértem. 10-10:30 körül van egy „fika” szünet (svéd szokás,
amikor mindenki pihen egy kicsit, iszik egy kávét stb.) utána pedig délben volt egy egyórás ebédszünet.
Utána folytatódtak az előadások, gyakorlatok, általában 4-ig. Ezután általában hazamentem és készültem
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másnapra, de miután jobb lett az idő inkább kinn ültünk és beszélgettünk. Vagy közösen tanultunk. Vagy
elmentünk bulizni este.
10.  Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye?
Legjobb élményem az az volt, amikor az egyik tárgy utolsó óráján tartott előadásom után (világéletemben
utáltam előadást tartani, ez angolul halmozottan igaz.. félév elején rettenetesen ment) az egyik postdoc
srác mosolyogva odajött hozzám, hogy nagyon büszke rám, mert rengeteget fejlődtem előadásmódban
a félév eleje óta, és nagyon jól ment a vita rész is, nagyon jól magyaráztam.
Negatív élmény az egyik vizsga volt, amin teljesen leblokkoltam és sírva jöttem ki, mondván semmit se
tudtam. Ezután pár nappal kiderült, hogy nem lett valami jó a beadandóm sem, és az egész tárgyat fel
akartam adni. Végül a vizsgám mint kiderült sikerült, és a beadandót is kijavítottam úgy, hogy végül
sikerült a teljes tárgy.
11.  Egyéb fontos megjegyzés, pl. mit gondol a jövőben hogyan tudja hasznosítani a
külföldön szerzett tapasztalatait?
Teljesen másképp tudok az itthoni tanulmányaimhoz hozzámállni azok után, hogy az egyik legjobb
agráregyetemen viszonylag jól teljesítettem egy félévet. Sokkal magabiztosabban állok ki előadást tartani,
vagy vitázni is.
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