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 Erasmus félévemet 2012 február 17 - július 13-ig Mariborban, Szlovéniában töltöttem. 

A kollégium, melyben laktam 15 - 20 perc gyalogútra van a városközponttól, kb 150 

férőhelyes. Az elsőtől a negyedik szintig mindenütt csak külföldi (többnyire Erasmusos) 

hallgatók laktak, a szobák két ágyasak, két szobának van egy, mindkét oldalról nyíló 

fürdőszobája. A kollégium (Quadro) teljesen új épület, nemrég készült el. Minden szinten 16 

szoba van, illetve három konyha, mindenkinek van a konyhában saját, zárható polca és saját 

zárható hűtője. Emellett fitness terem, tanulószoba, pingpong szoba, mosókonyha mind 

megtalálható az alagsorban, használatért külön díjat fizetni nem kell. A portások többnyire 

fiatal, részmunkaidős diákok, kivéve az éjszakai portást.  

 Az egyetem központi épülete a főtérhez közel, 15 percre a kollégiumtól, kb 2 percre a 

főtértől helyezkedik el. Az egyetemi karok szerte a városban helyezkednek el, az építész kari 

épület 10 percre a főtértől található, a hely pedig, ahol az óráim voltak (építészek háza) a 

kollégiumtól 30 percre, a főtértől 15 percre helyezkedik el (gyalogosan mérve). Az építész 

karon nem volt angol kurzus, együtt voltam a szlovén hallgatókkal, az előadások mind 

szlovénul mentek. A professzor mellett többnyire mindig volt egy asszisztens, aki a 

megértésben segített (mivel nem tudtam előre, hogy nem angolul lesznek az óráim). Az 

oktatással kapcsolatban el kell mondanom, hogy az én karomon ugyanaz volt a követelmény, 

mint a szlovén állandó diákoknak, nem tettek különbséget nagyon Erasmusos és nem 

Erasmusos diákok között. Majdnem minden nap voltak óráim, és feladatom is minden hétre. 

A segítséget azonban mindenben megkaptam, a koordinátor, a professzorok, asszisztensek 

mindenben segítettek, amit kérdeztem /kértem.  

 A város közel 115 ezer lakosságú, gyalog teljesen jól bejárható. Ha nem gyalog, 

biciklivel percek alatt mindenhová el lehet jutni. Az emberek segítőkészek, majdnem 

mindenütt beszélnek angolul, vagy ha nem is beszélnek, megértik legtöbben, a kommunikáció 

nem nehéz. Maribor nagyon barátságos város, kedves utcákkal, gyönyörű Dráva parttal. Egy 

hatalmas park is található a központtól nem messze, mely remek kikapcsolódási lehetőség, 

diákok kedvelt helye, nyugodt környezetben.  
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 A diákok számára számos kedvezmény biztosított, támogatott étkezési rendszerre 

minden szlovén és Erasmusos diák jogosult, ez azt jelenti, hogy 1,5 - 2,5 € értékben ehetnek 

majdnem minden étteremben (nem menza) levessel, salátával, van ahol desszerttel. Ez egy 

kupon rendszerrel megoldott, mely kuponokat minden hónapban kapnak meg. 20 kupon jár 

minden hónapban, egy nap maximum kétszer lehet kupont használni négy óra elteltével. A 

kupon névre szóló, telefonnal lehet felhasználni őket. 

 Maribor (Szlovénia) árai megközelítőleg Magyarországéhoz hasonlóak, ugyanúgy 

található pl Lidl, Hofer (itthoni Aldi). Emellett Interspar, Spar stb. Bankkártyával majdnem 

mindenütt lehet fizetni. Piac is van a központban, mely minden reggel nyitva áll. Emellett 

kedvelt hely még a bolhapiac, ami kicsit messzebb van a központtól, gyalog 40 - 50 perc 

körüli útra van. Itt aztán tényleg minden megkapható, diákok kedvelt bicikliszerző helye, 

valamint mindenféle házi készítésű dolgok is megtalálhatóak. Kis utazgatással, nem sok 

vásárlással az egyetemtől kapott havi 300 €, kis kiegészítéssel majdnem elég (legalábbis 

nekem az otthoni ösztöndíjjal együtt elég volt). A szállás viszonylag olcsón megoldható 

(esetemben pontosan 134 €-ba került). 

 Összességében szerintem Szlovénia (Maribor) nagyon jó választás Erasmus félévhez, 

nem drága, rengeteg gyönyörű hellyel, tengerparttal, és nagyszerű emberekkel. 


