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Januárban szereztem BSc diplomát mérnök informatikus szakon, és a februárban
induló MSc képzésem első félévét Hollandiában volt szerencsém eltölteni az Erasmus
program keretén belül. Ez az első félév rendkívül izgalmasan, és élménydúsan telt el,
szerintem mindenkinek érdemes egyszer kipróbálnia magát egy új, külföldi környezetben,
mert hihetetlenül sok tapasztalatot szerezhet.
A szállás
A kinti egyetemen a diákok elszállásolását az egyetem egy külön ezzel foglalkozó
irodája végzi, az Acasa. Miután hivatalosan is elfogadták a jelentkezésemet, ők vették fel
velem a kapcsolatot, majd ki kellett töltenem egy űrlapot, melyen megadhattam az általam
preferált szállás paramétereit (szobaméret, ár, felszereltség, stb..). Ezek után nem sokkal
küldtek egy szállásajánlatot, amit én annak kissé drága, 360 eurós havi bére miatt
elutasítottam, mire később egy jóval olcsóbb, havi 240 eurós szállást ajánlottak fel. Ezt már
elfogadhatónak találtam, habár ez nem az egyetemi campuson helyezkedett el, mint a
drágább diákszállások, hanem a városban (kb 15 percnyire az egyetemtől biciklivel). Magával
a szobával meg voltam elégedve, (kint mindenki külön szobát kap) egy kollégiumszerű
épületben laktam, a szobához tartozott külön mosdó, zuhanyzó és WC is. A szoba
bútorozott, de az épület elég koros volt, például az internet elérés nem volt alapszolgáltatás.
Az utazás
Az utazás szerencsére elég olcsón megúszható, ha az ember időben lefoglalja a
jegyeit. Mivel a város, Enschede, a német határhoz igen közel van, az optimális útvonal a
következőképpen alakult: egy fapados légitársasággal Budapestről Dortmunding, majd ott
(miután a repülőtértől az Airport Express busz elvitt a vasútállomásig) egy intercityre
felszállva, Münsterig vonatoztam. Itt át kellett szállni egy Regiobahn nevű személyvonatra,
ami átvitt a határon egészen Enschede-ig. A repülőút kb. 1,5 óra, a vonatút pedig olyan 2 óra
körül volt, de ha beleszámolom a várakozási időket, akkor összességében olyan 7 óra körüli
összidővel lehet számolni. Enschede-ben az állomástól gyalog mentem a szállásomra, hiszen
ez csak pár utcányira volt.

Az egyetem
Az egyetemi campus hatalmas, szinte egy külön város lehetne. Az új épületek, a
rengetek zöld és fás területek modern, barátságos hatást keltenek. A félév során öt kurzuson
vettem részt, melyeket kivétel nélkül teljesítettem. Az előadásokon az itthoninál sokkal
kevesebb ember vesz részt, valamint jóval több interaktivitást várnak el az oktatók az
órákon. A gyakorlatok és laborgyakorlatok hasonlóképpen alakultak, mint itthon. Az
anyagrészek nehézsége változó volt, azonban nem voltak félévközi zárthelyik, csak házi
feladatok és vizsgák (ez utóbbiak rendszerint 3,5 órásak), amelyek viszont elég komoly tudást
igényeltek. Általánosságban sok utánaolvasást követelnek meg az előadók.
Az egyetemen a külföldi diákokat az ESN (Erasmus Student Network), valamint az
Erasmus Office segítette, hozzájuk bármilyen kérdéssel/problémával fordulhattam. Az ESN
ezen kívül rendszeresen szervezett programokat nekünk, több alkalommal is kirándulásokat
például Amsterdamba, vagy Belgiumba. Ezeken a rendezvényeken sok-sok emberrel
mindenféle országból meg lehetett ismerkedni.
A város
Enschede egy nagyon hangulatos, tiszta város, az épületek modernek. A közlekedési
kultúra Hollandiában teljesen más, mint itthon. Az emberek nyugodtabban vezetnek, nem
kapkodnak és rendkívül figyelnek a biciklisekre. Ez utóbbiból természetesen rengeteg van, én
is biciklivel jártam a városban mindenhova. (Ez egészségesebb, és olcsóbb megoldás is,
hiszen a buszokon egy út 2,5 euró) A bicikliút-hálózat jól kiépített, kevés olyan utat találtam,
ahol ne lett volna legalább kegy kerékpársáv.
Összegzés
Úgy érzem életre szóló élményekkel gazdagodtam, a hollandon kívül más ország
kultúráiba is betekintést nyerhettem, sok embert ismertem meg, akik közül néhánnyal azóta
is tartjuk interneten a kapcsolatot. Összességében nagyon jó és élménydús 5 hónapot
tudhatok magam mögött, mindenkinek csak ajánlani tudom.

