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Mgr. Ferenczi Veronika, PhDr. Szeiner Zsuzanna  és Mgr. Mezei Adriana a Selye 

János Egyetem elsőéves PhD hallgatói vagyunk. A 2017/2018 –as iskolai évben az 

ERASMUS keretein belül egy nyári szemesztert töltöttünk a Győri Széchényi István Egyetem 

Regionális – és Gazdaságtudományi Doktori Iskolán.  A város a Kisalföld keleti felében, a 

Mosoni-Duna, a Rába és Rábca torkolatánál fekszik, ezért nevezik a „folyók városának” is.  A 

város kellemes hangulatú, sétáló utcái hangulatosak. Számos klub található,mely az 

egyetemisták részére van fenntartva. A tömegközlekedés kiváló, a város minden fontosabb 

része jól megközelíthető. Az árak kicsit magasabbak, mint hazánkban, főleg ami az 

élelmiszert és a szállást illeti. 

Győr mindig is jelentős iskolaváros volt.1968-an alapították az intézmény közvetlen 

jogelődjét, a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolát. Ekkor épült fel a Mosoni Duna 

festői szépségű kanyarulatában, a barokk belvárostól néhány percnyi sétaútra az az 

épületegyüttes, amely - Magyarországon párját ritkító kivételként - eredetileg is felsőoktatási 

célokra épült. Az intézmény 1986-tól viseli a „legnagyobb magyar”, Széchenyi István nevét. 

 

A Széchényi Egyetem épülete 



 

 

 

A tanulmányink megkezdése előtt felvette velünk a kapcsolatot a fogadó egyetem 

koordinátora és email-ben elküldte a szükséges információkat. Mindegyikünk kapott  egy 

mentort, akihez fordulhattunk. Szeptember elején a Széchényi Egyetemen egy eligazításon 

vettünk részt, amelyet a  külföldi ERASMUS- os diákok számára rendeztek. Itt  minden 

fontos információt megkaptunk az egyetemről, a közlekedésről, a diákéletről. Az egyetem 

hasonlóan működik, mint hazánkban, az oktatási szint kiváló minőségű.  

A Magyarországi doktorandusz hallgatók könnyen befogadtak minket, rendkívül 

barátságosak és segítőkészek voltak. Az előadások hétvégenként folytak (péntek, szombat 



).Tanulmányaink során a Regionális gazdaságtan, A területi elemzések módszerei, Kelt-

Közép-Európa térszerkezete valamint a Globalizáció és az európai folyamatok tantárgyakat 

teljesítettük.  

 Az előadások tartalmasak, számunkra nagyon érdekesek voltak.  A vizsgakérdéseket 

az előadásokból kaptunk. Néhány tantárgy esetén beadandó dolgozatot kellett elkészíteni és 

ebben a formában teljesítettük  az év végi vizsgát. 

 

Győr legszebb barokk szobra - A frigyláda emlékmű 



Úgy érezzük, remek döntést hoztunk azzal, hogy Erasmus keretein belül , külföldön 

tanulhattunk.. Célunk az volt, hogy külföldön szerezzünk tapasztalatokat, megismerjünk más 

oktatási stílust, tanárokat, PhD hallgatókat. Nagy hangsúlyt fektettünk a kapcsolat kiépítésre, 

barátságkötésre. 

Mindenkit szeretnénk bátorítani , hogy próbálja ki legalább egyszer ezt az élményt!  

 

 

A Széchenyi tér - Győr barokk főtere. 


