Beszámoló
Egyetem elérhetőségei:
Tallinn University of Technology (Tallinna Tehnikaülikool)
Ehitajate tee 5. Tallinn 19086 Estonia
www.ttu.ee
A honlapon minden információ megtalálható és naprakész, igen jó leírás található a kiutazó
hallgatók számára:
http://www.ttu.ee/studying/exchange-studies/exchange-studies-incomingoutgoing
Erasmus kordinátor:
Kerti Sönmez
E-mail: kerti.sonmez@ttu.ee
Bármilyen kérdés merül fel akkor nyugodtan írjatok neki, szívesen válaszol és mindent tud!
Én 2012 őszi félévében voltam kint, a félév megkezdése előtt EILC nyelvkurzuson is részt
vettem, saját véleményem szerint mindenki használja ki ezt a lehetőséget. A félévet
megelőzően orientációs napokat tartanak a frissen érkezett Erasmusos hallgatóknak, ezeken a
programokon erősen ajánlott a részvétel mivel minden fontos és hasznos információt
elmondanak.
Utazás:
Tallinn városát sokfajta módon el lehet érni, repülővel, vonattal, busszal,akár hajóval is, de én
ezekről a lehetőségekről keveset tudok mivel én saját autóval mentem. Az autós út igazi
élmény, végig jó minőségű főutakon lehet haladni, autópályák természetesen nincsennek. Jó
indok, hogy az üzemanyag Észtországban a legolcsóbb az EU belül.
Egyetemi campus:
Az egyetem a város nyugati szélén található, a város központtól 30 percnyi troli útra. Az
egyetem jól felszerelt, modern épületekből áll. Az egyetem területén 4 menza található. Külön
említést érdemel a könyvtár, ami 4 szinten várja a hallgatókat, ingyenes WiFi szolgáltatás és
rengeteg angol nyelvű könyv áll rendelkezésre, illetve egyéni és társas tanulószobák
használatára is lehetőség van. Az épületek össze vannak kötve függő folyosókkal így be lehet
járni az egész egyetemet úgy, hogy nem kell ki menni, nagy előny ha esik az eső vagy -20 ˚C
van kint.
Lakhatás:
Három opció létezik:
1. Lakás bérlés: ugyan azokkal a nehézségekkel kell megbírkózni mint itthon, például
internetet nehéz rendelni, marad a mobil net. Előnye hogy bárhol lakhatsz a városban,
külön szobád lehet. Kb. 200-400 €/hó közötti összegeket említettek a többiek.
2. Kollégiumi elhelyezés: Kérdezd meg a Kerti Sönmez-t, gyakorlatilag nem tudok
Erasmusos hallgatót aki a rendes koliba lakott volna. 100-120€/hó

3. Academic Hostel: Ami nagyon fontos, szinte minden TUT-n tanuló Erasmusos
hallgató itt lakik. A másik nagyon fontos hogy kösd ki, hogy az 5. emeletre akarsz
kerülni! Ez azért fontos mert kisebb létszámú mint a többi emelet és sokkal jobb
társaság tud kialakuni, mint ahogy nálunk is megtörtént! Teljes szoba foglalására is
lehetőség van, ebben az esetben dupla árat számolnak fel. Új építésű, tiszta, és van
internet,fűtés,takarítás, hetente cserélik az ágyneműt,van meleg víz és ezt minden
napszakban
tudja!
Mi
kell
még?
A
többit
itt
nézd
meg:
https://v2.ttu.ee/academichostel-eng/main-page/
150-160 €/hó
Árszínvonal:
Általánosságban 10-25%-al drágább mint itthon, érdemes mindenből észt terméket vásárolni
mivel azok a legolcsóbbak. A belvárosban a sör 3-4 €, a rövid 3-6 €. Az egyetem éttermeiben
egy menü (leves,egytál étel,üdítő) 3-4 €. Taxi (nincs éjszakai járat) 6-12€/autó a központ és a
Hostel között. A tömegközlekedés pedig 2013 januárjától ingyenes Tallinnban. TallinnHelsinki kompjegy 35-40 €/fő oda-vissza. Konkrét élelmiszer árakat pedig itt találtok:
https://www.prismamarket.ee , http://www.etk.ee/ , http://selver.eu/.
Még idekívánkozik, hogy bankkártyával lehet mindenhol fizetni, soha sehol nem volt
probléma az itthoni kártyákkal.
Tanulmányok:
A tanárok jól tudnak angolul,talán az idősebb korosztály a beszéli kicsit oroszosan az angolt,
de ők is tökéletesen érthetőek voltak. A számonkérés leginkább zh-t kellet írni illetve
házifeladatot, némely esetben egy-két előadást is meg kellett tartani, összeségében az a
tapasztalatom hogy nagyon jószándékúan álltak az Erasmusos hallgatókhoz (Kész szerencse!)
Az alábbi tárgyakat teljesítettem:
MET0150 Product Engineering 6 kredit
Általános gyártási folyamatok leírása, kiegészítve marketing és minőségbiztosítási
ismerettekkel. 1nagy zh, 3 kis zh, 2 házi dolgozat
MET0160 Optimal Production Planning 2 kredit
Készletgazdálkodási esettanulmány, Excel alapú számítássokkal. 3 egymásra épülő házi
dolgozat
MER0170 Simulations of Products and Processes 3 kredit
VEM modellek készítése (csak gyakorlat) ANSYS programmal 2 házi dolgozat, 1 zh
KAK8220 Sustainable/cleaner Production 6 kredit
Gyártási technológiák fejlesztése a környezetterhelés csökkentése szemszögéből (vegyész
tárgy) 2 zh, 1 előadás
HLI2040 English grammar (web-based) 3 kredit
Angol nyelvtani gyakorlatok (internet alapú) heti kötelező megoldási kvótával. (igen ajánlom,
mivel rugalmasan beosztható)

HLE0160 Russian for Beginners 3 kredit
Orosz kezdő nyelvtanfolyam, 2 zh
A tantárgyak nem nehezek, kis odafigyeléssel mind teljesíthető, ez volt az általános
tapasztalat. A tantárgyak időbeosztása inkább a délutáni órák felé tolódik MSc képzésben,
mivel Észtországban sokan dolgoznak az egyetem mellett.
Szabadidő:
Rengeteg érdekes ember lesz körülötted, majd feltalálod magad. Ami fontos, hogy a kinti
ESN-hez csatlakozz és csináltass azonnal ESN-kártyát ezzel lehet ugyanis regisztrálni az
eseményekre. Néhány példa: Lappföld túra, Szentpétervár, Sea Battle, City Game,
Nemzetközi vacsora, ja és buli hegyek. http://www.esn.ee/tallinn Saját szervezésben pedig
amit akarsz: Riga, Vilnius, Helsinki, Stockholm, Oslo, Varsó, Szentpétervár, Moszkva,
Saaremaa,Paldinski,Narva. (ezekről tudok biztosan, hogy voltak).
Időjárás:
Auguszus elején érkeztem a plusz 20 fokos észt nyárba és a rengeteg szúnyog közé. ☺
Sokszor esik az eső, de általában gyorsan vége is van. A hőmérséklet konstans, nincsennek
nagy kilengések, könnyű hozzászokni. A harmadik héten egyszer volt 26 fok, már-már
kánikulának éreztük. ☺ Az ősz szürke és esős, a tél hideg és havas. Ha öreg dízel autóval
mész ahogy én is,akkor arra készülj hogy mínusz 20 simán van és készítsd fel a járgányt is
erre!
Észt élet:
Két észt személyiség létezik a nyári és a téli. A nyári nyitott és barátkozós, főleg ha tudsz
néhány szót észtül ☺. A téli pedig kicsit befeléfordulós, dolgozós. Mivel jelentős orosz
kissebség él az országban ezért orosz nyelvet is mindehol lehet használni, emellet a finn és az
angol nyelv ismerete is széleskörű. Gyakorlatilag a taxi sofőrökön kívül mindenki tud
angolul!
Összegzés:
Az Erasmus-os időszak arra való hogy megismerkedj a világgal ami körülvesz, kilépj a
biztonsági körből, megismerkedj önmagad határaival, mélységeivel. Ezen az úton Tallinn
városa és Észtország kiváló válaszás. Pályázz és élvezd a munkád gyümölcsét!
Tisztelettel egy volt tallinni Erasmusos diák:
Kovács Ervin
gépészmérnök
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