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Elsősorban szeretnék mindenkit arra biztatni, hogy használja ki az Erasmus adta lehetőségeket, 

mert egy életre szóló élményben lesz része. Még pont időben, novemberben döntöttem én is 

úgy, hogy beadom a jelentkezést Erasmusra a Széchenyi István Egyetemre. Nagy örömömre 

jóvá is hagyták a jelentkezésemet. Így történt meg, hogy a 2016-17 tanév második félévét a 

Széchenyi István Egyetemen (későbbiekben csak SZE) végezhettem el. Utólag sem tennék 

másképp. Mindenképp megérte belevágnom. Az ügyintézés a külföldi egyetemen a nemzetközi 

ügyekért felelős irodával nagyon gördülékenyen ment. Bármire volt szükségem, készségesen 

teljesítették.  

Az egyetemi campushoz való odajutás, nem volt túl bonyolult, a vasútállomástól 20 perc sétára 

volt, aminek legnagyobb részét Győr hangulatos sétálóutcáin keresztül kellett megtenni. Ezen 

kívül minden negyedóránként járt a citybusz, amin bárki ingyenesen utazhat. 

Az első pár nap azzal telt, hogy ismerkedtünk az egyetemi campusszal, amely nem kis területet 

foglalt magába. Néha az óra megadott helyét nem is volt olyan egyszerű megtalálni. Részei 

voltak az egyetemi tantermek, előadótermek, könyvtár, irodalmi kávézó, jegyzetbolt, 

kollégiumok, egyetemi hivatalok és irodák, és a campus közepén található üveges bár, ami az 

egyik központja volt a hallgatói közösségi életnek. Egészen nagy egyetemnek mondhatja el 

magát az SZE a maga több mint 17 ezer hallgatójával és több mint 9 karával. 

Lehetőséget adtak arra, hogy a SZE campusában lévő kollégiumba költözhessek, ha szeretnék. 

Igénybe vehettük az egyetemi könyvtárat és az egyetem sportközpontját is. A vizsgák és 

zárthelyi dolgozatok egy része is az egyetemi könyvtárban zajlott elektronikus úton. Ez az 

egyetem e-learning rendszerén keresztül valósult meg, melyben előzetesen az ellenőrző 

gyakorló teszteket is elvégezhettük. A Széchenyi István Egyetemen a Neptun rendszert 

használtuk, amiben könnyedén el lehet igazodni. Ha bármi probléma adódott, mindig szívesen 

segítettek vagy az Erasmus irodában, vagy a különböző tanárok, szakfelelősök. 

A tanulmányokhoz szükséges tananyagot és segédanyagokat az egyetemi tanórákon kívül, 

megkaptuk az e-learning és a moodle rendszerben, valamint néhány megvásárolható volt az 

egyetemi jegyzetboltban is. Az egyetemi oktatás és a tanórák nagy része nagyon érdekes volt, 

és sok új dolgot tanultam. Növelte a külvilág felé való nyitottságomat, jobb rálátást adott a 

külföldi egyetemek működésére. Sikerült megismernem a magyar iskolarendszert, annak 

előnyeivel, és hátrányaival együtt. Természetesen az egyik legfontosabb oldal a kapcsolatok 

szerzése. Mivel az órákon részt vevő hallgatók közel fele már munkahellyel is rendelkezett, jó 

kapcsolatot jelenthetnek a továbbiak során, akár szakmai, munkahelyi, vagy baráti 

szempontból. Sok más külföldi hallgatója van az egyetemnek, az a jellemző, hogy leginkább 

felvidékről jönnek sokan. A magyarországi hallgatóknak ott már nem számít akkora 

meglepetésnek, ha felvidéki vagy, mint mondjuk egy Budapest környéki egyetemen. 

Amennyire időm engedte részt vettem a közösségi, hallgatói programokon is. Ide tartoztak a 

SZE napok is, amikor rengeteg koncert és más program volt szervezve a hallgatók részére. 

Ekkor többek közt részt vettem a Punnany Massif és a Belga koncerten is. Ezeket a koncerteket 



az SZE hallgatói önkormányzat klubjában, a Bridge-ben tartották, ami ilyenkor sátrakkal volt 

kibővítve, és ahova több száz hallgató és érdeklődő látogatott el.  

A városban minden nap ellátogattam valahova, és próbáltam egyre inkább megismerni, 

amennyire csak lehet. Most már a mobilitást befejezve, bármi dolgom van Győrben, vagy 

bármelyik részére kell mennem, nem jövök zavarba, mert ismerős vagyok arrafele. Sikerült 

átéreznem az ottani mentalitást, bár meglepően közel van hozzánk, aki odalátogat, azonnal 

átérzi, hogy mennyire más ott a gondolkodásmód. Kicsit pozitívabbak az emberek, érezhető az, 

hogy a Pozsony-Bécs-Budapest háromszögében található, és fontos kereskedelmi csomópontot 

képez. Ezáltal több munkahelyet teremt, és magasabb az életszínvonal. Nagyon hangulatos 

hely, és él a város a nap 24 órájában.  Nincs az a Budapestre jellemző nyüzsgés, de van éjszakai 

élet bőven, aki nem hiszi, járjon utána. Nem zárom ki a lehetőségét annak, hogy egyszer még 

visszatérek ide, akár hosszabb távra is. 

Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni a segítséget az Erasmus koordinátoroknak 

Kinczer Adrianának és Mészáros Mártának, akik maximális segítséget nyújtottak számunkra. 
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Irodalmi kávézó és egyetemi könyvtár 


