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A fogadó intézmény
Két egyetem is van Bristolban, az egyik az University of West England (UWE), kampusza mintegy
8 km-re északra fekszik Bristoltól, illetve a viszonylag központibb elhelyezkedésű University of
Bristol, melynek én is diákja lehettem mintegy 18 ezer másik hallgató társammal együtt a
2010/2011-es tavaszi félévben. Az egyetemmel való ismerkedést érdemes a www.bris.ac.uk
címen található honlapjukkal kezdeni.
Jelentkezés
A fent említett honlap külföldi diákoknak és azon belül is az oda érkező Erasmus diákoknak
szóló rész tartalmazza a szükséges teendőket, a jelentkezési határidőt az adott kint töltött félév
függvényében, illetőleg a kitöltendő elektronikus jelentkezési lapot. Az Engineering and
Mathematics tanszék jelenlegi tárgyainak listája a tanszék honlapján, az alábbi címen érhető el:
http://www.enm.bris.ac.uk/admin/courses/units.html (Megj.: ha egy tárgy a Teaching Block 2ben van, akkor azt csak a tavaszi félévben oktatják)
Szálláskeresés
Sajnos a sok elsős diák szállásigénylései miatt az Erasmusos hallgatóknak az egyetem nem tud
garantáltan szállást nyújtani. Így csak az albérlet, mint alternatíva marad, ennek keresését
viszont érdemes olyan korán kezdeni, amennyire csak lehet, tekintve a kinti diákok akár már fél
évvel korábban is lefoglalják a szállásaikat a következő tanévre. Szeptemberben, különösen az
utolsó két hétben már csak a maradék ingatlanok elérhetőek, és ekkor érkezik meg a diákok
utolsó hulláma, így napról napra és óráról órára változnak a lehetőségek. Sajnos az ingatlan
közvetítők (amiből Bristolban rengeteg van egyébként) szinte minden esetben csak teljes
tanévre szóló szerződésekkel dolgoznak. Az egyik kivétel a Purple Frog ügynökség, mely a
www.purplefrogproperty.com címen érhető el. Mégis azonban amit a leginkább ajánlani tudok
az a belső egyetemi Property Search & Bulletin Board, melyhez a hozzáférést a jelentkezés
elfogadása után az Accomodation Office által kiadott Guide To Renting tartlmaz. Ezt tőlük kell emailben kérni. (Részletek: Erasmus diákoknak szóló honlap, Accomodation rész). Én is itt
találtam végül meg szálásomat egy családnál, havi 300 fontért (némileg már lealkudva; ezzel az
árral szerintem szerencsésnek mondhatom magam azokhoz képest, amit a többiektől
hallottam) saját szobám volt, bár kintebb laktam a városból, családi házas övezetben. A
buszbérlet eléggé drága, és kevésbé megbízható, néha kimarad egy-egy járat, viszont ha Severn
Beach mellék vasútvonal mellett sikerül bérelni, akkor bár kevésbé rugalmas menetrenddel, de
megbízhatóbb járatokkal és olcsóbb bérlettel lehet megúszni a városba jutást. Egy harmadik
lehetőség az egyetem által szervezet House Search Event, melynek a szeptember eleji, felsőbb
éveseknek szánt verziójába lehet becsatlakozni. Én ezen nem voltam, de utólag belegondolva
akár még talán úgy is megérte volna, ha erre kiutazom, és utána hazajövök, majd visszamegyek
az októberi tanévkezdésre (volt egy német ismerős, aki pl. így csinálta). Részletek:
www.bris.ac.uk/accommodation/pgs/geninfo/hse.html

Szóval a szálláskeresést nem lehet eléggé korán kezdeni, érdemes már e-mailen keresztül
megpróbálni lefoglalni amit lehet, de csak komoly elkötelezés nélkül, mert a személyes
megtekintés után könnyen megváltozik az ember véleménye egy-egy ingatlanról.
Kiutazás
Én repülővel utaztam ki. Sajnos a közvetlen Budapest-Bristol Ryanair járat 2010 októberében
megszűnt, nem tudni, hogy újra elindítják-e valamikor is. Alternatíva a Pozsony-Bristol, szintén
Rynanair járat. Pozsonyba Orange Ways és Student Ageny buszok is mennek.
Mivel nekem kiutazáskor nem volt még szállásom, az első néhány napot turista szállón
töltöttem. Érdemes olyat választani ahol megbízható internetkapcsolathoz lehet jutni, ez
nagyon meg tudja könnyíteni a szálláskeresést. Ez az általam használt Rock N Bowl motelről
amikor ott voltam nem volt elmondható, de hát ez a legolcsóbb az összes közül. Ha valamilyen
oknál fogva szállás nélkül maradnál, akkor a Bristol International Students Centre-t (BISC –
www.bisc.org.uk) tudom ajánlani. Ők egy keresztény szervezet, több családdal állnak
kapcsolatban, akik szerencsés esetben egy-egy éjszakára ki tudnak segíteni. Egyébként a BISC
szokott hétvégi kirándulásokat (pl. Cardiff, London), illetve beszélgetős vacsorákat is szervezni.
Tanév
Az aktuális félév dátumait az elfogadó levéllel együtt e-mailben elküldik, de itt is megtalálható a
Semester dates alatt: http://www.bris.ac.uk/university/dates/ Látható, hogy az októberi kezdésért
cserébe az őszi félévben januárban is van oktatás.
Nyelvoktatás
Ha úgy érzed, hogy nem vagy elég jó angolból, akkor van lehetőség kredites nyelvi tárgyak
felvételére is. Én meglepődve tapasztaltam, hogy egy felsőfokú BME-s nyelvvizsgával a hátam
mögött is tanultam újat. Részletek: www.bris.ac.uk/languagecentre/efl/academic/erasmus.html
Sportolási lehetőségek
Az általában az első oktatási hét előtti héten (Introductory week) helyet kapó két napos
Fresher’s Fair kiváló lehetőség a helyi egyetemi körök és sportegyesületek megismerésére.
Szinte minden elképzelhető kör létezik, a falmászók, bicajosok, kajakosok, és túrázókon át
egészen a csoki imádók köréig… szóval, ha még nem is sportolási célból de néhányhoz érdemes
csatlakozni, már csak azért is mert ez az egyik legjobb lehetőség, ha helyi diákokkal akarsz
ismerkedni.
ESN
A helyi Erasmusos diákok (Erasmix - www.facebook.com/erasmus.bristol) rengeteg különféle
programot szerveznek, különösen az első néhány héten. A helyi vendéglátó ipari egységekben
(amiből amúgy rengeteg van az egyetem környékén) lefolytatott kötetlen beszélgetésektől
kezdve a pizza esten és a közös éttermi vacsorán át a közös bulikig minden előfordul. Rengeteg
a külföldi diák, szinte mindig vannak új arcok.
Az élet Bristolban
Bristol eléggé egyetem város, annak minden pozitív értelmében. Eléggé nyüzsög ahhoz, hogy
mindig legyen mit csinálni, de nem annyira, hogy azért a tanulmányokkal ne lehessen
összeegyeztetni. Bár ugyan szinte minden gyaloglási távolságban van, készülj azért fel arra, hogy
az egyetem kb. egy hegyen van, szóval elég sokat fogsz fel- és lefelé mászni az utcákon 

