
GYŐR- SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 

A győri egyetem számomra nagyon sok tapasztalatot, új látásmódot adott, számos pozitív élménnyel, sok baráttal gazdagodtam. 

Na de hogy hogyan is nézett ki egy szemeszter a győri egyetemen, alább bepillantást nyerhettek 

 

 

Először szólnék pár szót a tanulmányokról, hisz egy egyetemen azért nem árt tanulni, 

órákra járni  A győri egyetemnek sok szakja van, én is látogattam tantárgyakat a 

logisztikai, marketing, nyelvi, jogi de a kontrolling szakról is, hisz mindenhol 

találtam számomra érdekes tantárgyakat. Az oktatás a Széchenyi Egyetemen 

gyakorlatiasnak mondható, tanáraim között voltak olyanok, akik például az Audiban, logisztikai beosztásban, vagy épp tanácsadóként is 

dolgoztak komoly cégeknél, így az elmélet mellett sok érdekes sztorit meséltek, életszerű problémákkal is megismerkedhettem, szinte 

minden egyes órára élvezet volt bejárni. Az óráim között tréning óra is volt, ahol minden héten más témát érintettünk, volt lehetőségem 

képezni magam például a kommunikáció, önismeret terén, de részt vehettem egy két napos rajztréningen is, melyen egy egészen emberi arcra 

hasonlító portrét sikerült megrajzolnom, ezzel meglepve magamat is. 

 

 

Annak, aki nyelvet akar tanulni, jó helyen jár a Széchenyi István Egyetemen, hiszen számos angol kurzus indult alap és felsőfokon is, 

rááldásul spanyol, orosz nyelvet is tanulhattam, melyeket szakképzett nyelvtanárok tartottak. Én is részt vettem pár nyelvi kurzuson, az orosz 

egészen meg is tetszett. A könyvtárt is sokat látogattam, magas szinten működik, sok könyv megtalálható benne, valamint internet 

lehetőséget és neves adatbázisokhoz való hozzáférést is biztosított. Az ottani menzán egy ebéd 700-900 Ft körül mozgott, bőségesen jól 

lehetett belőle lakni, de akár a város is számos menüzési lehetőséget adott. 

A kollégium nagyon közel volt a sulihoz, nem kellett még buszozni sem, hisz gyalogosan, 5 perc alatt már oda is értem az órákra. A szállás 

20.000 Ft volt egy hónapra, de cserébe kaptunk egy tiszta, három ágyas szobát, rááldásul minden szoba hűtővel volt ellátva. Internetet is 

biztosított a kollégium, egy évre 5000 Ft.-os befizetés ellenében korlátlanul lehetett használni. Az emeletünkön csupa Erasmusos hallgató 

volt elszállásolva, így ha akartam, ha nem sokféle külföldi kultúrából ragadt rám, megtapasztalhattam például a spanyol, olasz heves 

mentalitást, de a cseh, török, illetve albán hallgatók kultúrájából is sokat tanulhattam, sőt pár tánclépésre is megtanítottak- a maguk módján 

mindegyik külföldi cserediák kedves és barátságos volt.    

Hogy unatkozni?? Az Győrben szinte művészetnek számított, hisz mind az egyetem, és a város is sok programot biztosított nemcsak 

hétköznapra, de akár hétvégére is. Az egyetem által részt vehettünk például különböző állásbörzékén, kutatók éjszakáján, 

bekapcsolódhattunk a Kautz Gyula szakkollégium által rendezett kirándulásokba is, de nekünk, Erasmus hallgatóknak még több 

lehetőségünk volt részt venni programokon, mint az ottani hallgatóknak. Csak hogy párat említsek belőlük: Food Party, ahol más cserediákok 

nemzetközi ételeit ismerhettünk meg, Győr Hunting, Hungarian Night, Szerasmus Grill party, vagy épp a Pub Crawl- amiket most részletezni 

nem szeretnék, ezeket át kell élni Ha pedig épp a téli szemeszterben jár valaki Győrben, ki ne hagyja a karácsonyi vásárt (na meg a forralt 

eperbort)- bátran állíthatom, hogy ez az egyik legszebb vásár messze földön… 

 

  

 

 Győr egyetemi bulikban sem szűkölködött, általában hetente két alkalommal kerültek megrendezésre. A kollégium környékén sok egyetemi 

szórakozóhely van, a mi “székhelyünk” főleg a Lapos és a Bridge Hallgatói klub volt, rááldásul a bulikba sok alkalommal még belépőt sem 

kellett fizetni, a szórakozás pedig hajnalig garantált volt. 

Mint sportkedvelő, különösen örültem az egyetem adta sportlehetőségeknek is, hiszen mindössze 2000 Ft-ért egész szemeszteren keresztül 

használhattuk a konditermet, kölcsönözhettünk különböző sportszereket, sőt még a mászó falat, úszómedencét és a kajakozási lehetőséget is 

igénybe vehettük korlátlan mennyiségben. Akik azonban lustábbak, nem a sport, a mozgás a fő elemük- azoknak is van egy jó hírem: 

Győrben szinte az egész városban közlekedik a CityBus, mely ingyenesen igénybe vehető, így aki nem szeret sétálni, az felpattanhat egy 

buszra és fájdalommentesen eljuthat Győr hírhedt részeibe, mint például a sokak által kedvelt Árkádba, Győri Nemzeti Színházba, vagy épp 

a moziba.  

Összességében Győr egy gyönyörű város, olyan, mint egy mini Budapest, csak számomra sokkal barátságosabb, mint 

a főváros. Egy helyen van a kollégium, az egyetem, a különböző irodák és a szórakozóhelyek is, így bátran 

mondhatom, hogy nem csak egyszerűen barátságos, hanem kifejezetten hallgató barát az egyetem is Mind a város, 

az egyetem gyorsan az ember szívébe lopja magát. Ha megtetszett, nyugodt szívvel tudom ajánlani, hogy töltsetek 

el egy szemeszter Győrben- élményből, tapasztalatok, barátok szerzéséből nálam egy csillagos A-t kapott   


