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Nagyon örültem, mikor megtudtam, hogy az őszi félévemet Erasmus ösztöndíjjal Dániában, 

Odense városában tölthetem. 

Odense Dánia harmadik legnagyobb városa, egyben Fyn sziget központja, 160 ezer lakosú 

egyetemi város.  Hans Christian Andersen a város leghíresebb szülöttje, de itt született még 

Carl Nielsen zeneszerző is. Autóval tettem meg a kb. 1300 km utat, hiszen így több mindent 

vihettem, talán kicsit túl is lőve a célon, a mennyiséget illetően. Szombaton, augusztus 19-én 

gyönyörű napos időben értem át Németországból Dánia, Jylland-félszigetére. A Fyn-sziget a 

Lillebaelt hídon keresztül érhető el. 

Egyébként Dániába különböző légitársaságok is indítanak járatokat. A reptérről pedig 

közvetlenül indulnak vonatok Odense-be, átszállás nélkül. 

A Rasmus Rask Kollégium volt az otthonom következő négy hónapban, amely könnyű 

megközelíthetőséggel Odense szélén található, mégsem túl messze a központtól. A kollégium 

kis lakásokból állt, és 5 percre volt az iskolától. Egy lakásban ketten laktak, ahol volt két 

szoba, viszont a konyhán és a fürdőn osztozni kellett. Az ára nem mondható olcsónak. Kb. 

2000/2500 dán korona havonta. 

A dánok nagyon kedves, mosolygós, segítőkész emberek és már látom, hogy nem szabad 

azzal kezdeni a beszélgetést, hogy: Do you speak English?, mert szinte kikérik maguknak.  

 

Az iskola 

Az egyetem a nemzetközi diákok részére külön tantervvel és előadóteremmel készül, rengeteg 

zászló jelzi a nemzetköziséget. Két tanárunkkal ismerkedtünk meg az első nap: egy hölgy, 

Mette és egy úr, Palle. Meleg fogadtatásban volt részünk, kávéval, teával és süteménnyel 

készültek, majd megkaptuk a heti programot. Ezután mindenki bemutatkozott, 5 török lány, 3 

mexikói, 2 spanyol, 3 cseh, 2 finn, 1 belga, 1 japán és az 5 dán buddy, és persze mi ketten 

magyarok.  Öt csoport került kialakításra a következő hat hétre, majd a vizsgák után egy hét 

óvodai gyakorlat és őszi szünet után, újabb csoportbontás következik. A csoportbeosztásnál 

nagyon ügyeltek arra, hogy azonos nemzetiségűek ne kerüljenek azonos csoportba. 



Tantárgyaink:  Health, Body and Movement, Outdoor Education, Educational Theory az első 

időszakban, Social Entrepreneurship, Danish, Culture and Communication, Expression, Music 

and Drama valamint The Individual and Society a második időszakban.  

Továbbá még elmondták, hogy a tantárgyakból nem lesznek vizsgák, hanem prezentációkat 

kell tartaniuk a csoportoknak. Ezek a prezentációk két részből álltak. 20 perces ppt-os előadás 

a témáról és húsz perc megbeszélés, vita, amikor a diákok vagy a tanárok kérdeztek az 

előadóktól. 

Megismerkedtünk a könyvtárral is, ami nem túl nagy, de sok minden megtalálható angolul is. 

Az ebédszünetben ellátogattunk a menzára, ahol főleg szendvicsek és saláta kapható, főtt étel 

csak néhány egyszerű fogás és annak is elég borsos az ára. Ezt ellensúlyozza, hogy az 

otthonról hozott szendvicsek is elfogyaszthatók az asztaloknál, a dánok nagy része is ezt teszi.  

Az egyetem tornaterme hatalmas, rengeteg felszerelésük van. 

 

Erdei óvoda 

Ez a különleges óvoda Svendborgban található, ez a helység Fyn-sziget alsó partjánál 

található. Vonattal mentünk, majd egy „ovibusz” vett fel minket a svendborgi állomáson így a 

gyerekekkel együtt utazhattunk. Ez az intézménytípus nagyon elterjedt a skandináv 

országokban, hiszen meg akarják tanítani a természet szeretetét, tudatos használatát a 

legkisebbeknek is. Nem elhanyagolható, hogy ezek az apróságok egész évben az erdőben 

vannak, még télen is, nem is csoda, hogy a dánok ilyen ellenállóak. Az óvoda egy olyan 

területen van, ahol az erdőtől a homokos tengerpartig minden megtalálható, így teljes képet 

kaphatnak a növénytakaróról is. A gyerekekkel tűzön kenyeret sütöttünk a viking sütőn, majd 

megajándékoztuk őket saját készítésű meglepetésünkkel. 

 

Szórakozás 

Az iskolán kívüli programokon való részvételre is volt lehetőségünk. Volt egy ESN (Erasmus 

Student Network) nevű szervezet, amely különböző programokat szervezett az Erasmusos 

diákoknak. Például voltak mozi estek, utazás Lego landra, vagy a nevezetesebb kastélyok 

meglátogatása. Ezekért külön kellett fizetni. De voltak még ezek mellett más lehetőségek is. 

Például hétfőnként az egyik belvárosi kávézóban kedvező áron lehetett vacsorázni. Itt más 

iskolák nemzetközi diákjaival is találkozhattál. Illetve voltak a belvárosban rendezett 

különféle programok (koncertek, karácsonyi vásár). 

Anyagi szempontból Dánia elég drága. Főleg a kollégium az, ami elég költséges.  



Mi a támogatás összegét már kiutazás előtt, egy összegben megkaptuk. Azt azonban el kell 

mondani, hogy a támogatás nem fedezett minden költséget. Főleg azért nem, mert a 

kollégiumra be kellett fizetni 3 hónap előleget is. Bár ezt a kiköltözés után 4 héten belül 

visszakapod.  

Szerencsénkre a közlekedésért nem kellett sokat költenünk, mert az iskolától kapott mindenki 

kölcsönbe egy biciklit. És mivel mindenhol van bicikli út, ezért a közlekedés könnyen 

megoldható vele. 

Az időjárásról annyit, hogy az első két hónapban rengeteget esett az eső, tehát a gumicsizmát 

nem árt vinni, ha ősszel megy ki az ember. 

Az iskola egyébként elég korán, már augusztus 29.-én elkezdődött és december 16.-án 

fejeződött be. 

 

 

 

 

Hasznos linkek: 

http://www.rrk.dk/index.php/en  kollégium 

http://www.esnodense.dk/  ESN 

http://www.visitodense.com/international/en-

gb/menu/turist/oplevelser/attraktioner/attraktioner/odense.htm?gdksearch=csa-000-002-

023&CallerUrl=1&mode=1 

http://www.dsb.dk/   vonat 

http://imoladania.blogspot.com/ blog 
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