
Horváth Mária, 2018/2019-es akadémiai év 
 

ERASMUS+ hallgatói mobilitás a győri Széchenyi István Egyetemen  

(élménybeszámoló, 2018. 09. 03. – 2019. 01. 25.) 

 

A kezdetekről 

          Már pár éve foglalkoztatott a gondolat, milyen is lehet a hallgatói élet egy teljesen 

más ország egyetemén. 2018 szeptemberében immár második alkalommal lehettem részese annak, 

ami eddig csak foglalkoztatott. Az első ERASMUS+ hallgatói mobilitásomat a győri Széchenyi 

István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karán, mint másodéves egyetemi hallgató 2017. 

02. 3. – 2017. 06. 23. között töltöttem. Az első mobilitás alkalmával tele voltam kíváncsisággal, 

hiszen egy teljesen új környezetben kellett helytállnom. Most, amikor a  mesterképzés alatt vettem 

részt a mobilitáson, a környezet már részben ismerős volt, viszont arra, hogy a tanárok, illetve 

hallgatótársak milyenek lesznek, kíváncsi voltam. Nagy meglepetésemre rögtön az első előadás 

során egy volt „selyés” hallgatótársammal is sikerült összefutnom, így már nem éreztem magam 

annyira idegennek. 

A fogadó intézmény 

kiválasztása során több 

szempontot is figyelembe 

vettem. Egyrészt szerettem 

volna olyan tantárgyakat 

tanulni, amelyek a 

szakomnak megfelelnek, ezáltal a tudásomat is bővíteni, másrészt a város közelsége, kultúrája is 

fontos volt számomra. Mindezt szem előtt tartva a választásom a győri Széchenyi István 

Egyetemre esett.  

          A döntés meghozatala után benyújtottam a mobilitáshoz szükséges dokumentumokat 

az egyetem koordinátorához, ezt követően pedig az elbírálás következett.  

          A félév 2018. szeptember 3-án vette kezdetét. Mivel már második alkalommal 

vettem részt hallgatói mobilitáson, így tudtam, hogy az első „állomás“ a Nemzetközi iroda. Ebben 

az irodában a vendéghallgatókkal foglalkozó egyetemi munkatárs kiosztotta a sikeres félév 

teljesítéséhez szükséges dokumentumokat és a további teendőkről részletes tájékoztatást adott.  
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A tárgyfelvétel és a tanult tantárgyak 

          A tárgyak felvétele a SJE-hez hasonlóan elektronikusan, a Neptun rendszeren 

keresztül zajlik. Ez az egyetemi rendszer az otthonihoz viszonyítva jóval bonyolultabb, így a 

vendéghallgatók elektronikus ügyeit az egyetem munkatársai intézik.     

 

       

 

 

 

 

 

 

Ami a tárgyakat illeti, az egyetemen kínálata nagyon sokrétű, hiszen a kínált tárgyak között 

vannak igényesebb, illetve könnyen teljesíthető tárgyak is. A könnyebb tárgyak esetében az 

értékelés folyamatos, esetenként még a szorgalmi időszakban is megszerezhető a megajánlott jegy.  

A tárgyak többsége a gyakorlatra, esettanulmányok megoldására épült. Néhány tárgy 

keretén belül a feladatok egyéni munkát igényeltek, a többségük viszont csoportos volt. 

Véleményem szerint ezek a csoportos feladatok lehetőséget biztosítottak arra, hogy jobban 

megismerjük egymást, és ezáltal újabb barátságok köttessenek. 

A félév során az egyik tárgy keretén belül két hallgatótársammal a Statisztikai Hivatal által 

szervezett versenyen is részt vettem. Az első kör 3 fordulóból tevődött össze, majd azok a 

csapatok, akik az említett fordulókban jól teljesítettek, részt vehettek a budapesti döntőn. A 

döntőről ugyan lemaradtunk, de úgy gondolom új, a jövőben is felhasználható tapasztalatokat, 

ismereteket szereztünk. 

          A tanárok nagyon segítőkészek, ha bármilyen problémám, gondom adódott a félév során, 

bátran fordulhattam hozzájuk. Fő céljuk a hallgatók fejlődése volt, minden lehetőséget megadtak 

a kibontakozásra. Összességében véve elégedett vagyok a választott tárgyakkal.   
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Az egyetem 

          A Széchenyi István Egyetem jelenleg több mint 90 akkreditált alap,-és mesterszakkal 

illetve felsőfokú szakképzéssel rendelkezik. Az egyetem által érintett szakterületek a következők: 

műszaki, informatikai, gazdaságtudományi, jogi és igazgatási, pedagógiai, egészségtudományi, 

szociális, illetve zeneművészeti. Az egyetemen megtalálható szakok száma összesen 67. 

Gazdasági képzései között nagy hallgatói létszámmal rendelkezik a gazdálkodási és menedzsment 

és kereskedelem és marketing szak. 

Magyarország egyik legjelentősebb vállalata, az 

egyetem stratégiai partnere, az Audi Hungaria Motor 

Kft. olyan beruházásokat valósít meg, amelyek közvetve 

több, mint tízezer új munkahelyet teremtenek. A jól 

képzett, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, idegen 

nyelven beszélő mérnökök utánpótlásában kiemelt szerep 

jut a Széchenyi István Egyetemnek. Az egyetem olyan jól 

félkészült, gyakorlati ismeretekkel is rendelkező 

diplomásokat képez, akikre a társadalmi, gazdasági 

környezetnek szüksége van.  

          A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon, 

ahol a tavaszi félévemet töltöttem, megtapasztaltam, hogy 

az ott oktató szakemberek tudása, a rendszeres 

céglátogatások, valamint szimulációs programok segítenek felkészülni a valós döntési 

helyzetekre. A karon kiemelt figyelmet fordítanak a nemzetközi kapcsolatok ápolására – 

különböző országokból érkeznek oktatók és hallgatók egyaránt. Az ERASMUS-program keretein 

belül a hallgatók több, mint 20 ország egyetemeire nyerhetnek ösztöndíjat, Spanyolországtól 

Görögországon át a Baltikumig. Az egyetem kutatási tevékenysége kiterjed a marketingtudomány 

területére, foglalkozik az emberi erőforrás menedzsment és tudásmenedzsment témakörével, 

továbbá az üzlethálózatok fejlesztése és a vállalati pénzügyi gazdálkodás kérdéskörével is.  

A Kautz Gyula Közgazdász Szakkolégium is az egyetem részét képezi. A már korábban 

említett alap-és mesterképzéseken, felsőoktatási szakképzéseken kívül a szakkollégium is egyéni 

képzési programokat kínál. Azok, akik szeretnék kihasználni a magasabb tudományos fokozatok 

megszerzésének lehetőségét, ezt az egyetem doktori iskolájában megtehetik.  

Minden külföldről érkező hallgatónak az egyetem biztosít egy ún. mentort, akinek 

a feladata az, hogy ha a hallgatónak valamilyen gondja akad, közös erővel erre a problémára 
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megoldást keressenek (pl. tájékozódás az egyetemen, a városban, stb.). Az egyetemen végzett 

hallgatók könnyen el tudnak helyezkedni a gazdasági élet számos területén.  

 

Az egyetemi könyvtár 

A könyvtár egy olyan modern 

környezetben található, amely csaknem 

750 férőhelyes területen fogadja látogatóit. 

Az 1. emeleten találhatóak a könyvek, 

különböző folyóiratok, valamint olyan 

dokumentumok is találhatók itt, amiket 

helyben használatra, illetve fénymásolásra 

lehet igénybe venni, míg a 2. emelet ad 

otthont az úniós projektből megvalósult 

Média Kutatótérnek, ahol hat 3-3 fős 

médiabox, valamint 15 egyszemélyes 

kutatófülke áll rendelkezésre. A médiaboxok 

CD és DVD anyagok használatát teszik 

lehetővé. 

A könyvtár nyilvános, bárki igénybe veheti szolgáltatásait. Az alkalmazottak nagyon 

készségesek, amiben csak tudnak segítenek az  oda látogatóknak. 

 

Győr, a kultúra városa 

Győr a magyar kultúra egyik központja. Az elismerésre méltó győri kultúrát olyan társulatok 

képviselik, mint a Győri Balett, a Győri Filharmonikus Zenekar, vagy a Győri Nemzeti Színház. A 

városban mindenki megtalálja a kedvére való kikapcsolódást, hiszen Győr a kulturális élet területén 

is, a Találkozások, a kulturális Találkozások városa. A szervezők minden eseményre színvonalas 

fellépőket és vendégeket hívnak, ezzel is megadva a módját a kiváló kulturális élménynek.  

Számos múzeum és kiállítás is várja az érdeklődőket, amelyek mindegyike igazi kincseket 

tartogat, nem véletlen népszerűek egytől-egyik.  
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Felvidéki magyarként azért is szerettem volna egy félévet Győr városában eltölteni, hogy még 

jobban megismerjem az őseink által ránk hagyott kultúrát és annak mélységét. 

Az ERASMUS+ hallgatói mobilitásnak immár másodszer lehettem a részese. A félév során 

számos új tapasztalattal, ismeretekkel gazdagodtam, amelyeket – bízom benne –, hogy  a jövőben 

kamatoztatni is tudok. Az egyetemen töltött idő alatt, ha nehézségeim adódtak, az egyetem 

alkalmazottaihoz, tanáraihoz bátran fordulhattam, megoldást mindig találtunk. Összességében az 

ERASMUS+ hallgatói mobilitást mindenkinek csak ajánlani tudom!   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Az egyetem előadótermében  

Emléktábla Kautz Gyula tiszteletére 

gróf Széchenyi István szobra előtt 


