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A 2013/14-es tanév második félévét Varsóban töltöttem az Erasmus tanulmányi program keretében.
Ezalatt a négy hónap alatt az Uniwersytet Warszawski nevű egyetem tanulója voltam, amely
Lengyelország legnagyobb egyeteme. Az itt eltöltött idő hasznos volt, sok élménnyel gazdagodtam,
fontos tapasztalatokat szereztem, olyan dolgokat élhettem át, amikre itthon nem lett volna
lehetőségem. A következőkben szeretném a tapasztalataimat összefoglalni.

Az iskola
A Varsói Egyetem egy nagy múltú intézmény,
rengetegen választják a külföldiek közül is, így
tanulmányainkat meglehetősen multikulturális
környezetben folytathatjuk.
Számos karral és szakkal rendelkezik, én a
Central for Europe elnevezésű karra jártam,
mivel az itthoni szakomnak, az andragógiának
megfelelő szak Varsóban nem létezik. Ez
nagyban eltért az otthon folytatott tanulmányaimtól, hiszen főként az Európai Unióval kapcsolatos
tárgyaim voltak, de a kreditátviteli rendszer segítségével C-s tantárgyként így is lehetőség nyílik
egyes kinti tárgyak elfogadtatására.
Az iskola főépülete a belvárosban található, Varsó legszebb kerületében, ahol mindig pezseg az élet.
Ezen kívül van még több épülete az iskolának, és egy óriási könyvtára, amelynek tetején egy kertet
alakítottak ki. Az óráim angol nyelven hallgattam, viszonylag
kis létszámú csoportokban folyt az oktatás. A tanárok
felkészültsége és nyelvtudása nagyrészt nem kifogásolható, és
mindig igyekeztek bevonni a diákokat az oktatásba, törekedtek
a személyes kapcsolatra, az anyag valódi átadására. A félév
végén két vizsgát kellett teljesítenem, a többi tárgyam évközi
jegyes volt. Ha valaki szeretne nyelvet tanulni vagy sportolni,

az iskola erre is lehetőséget nyújt. Az ügyintézők mindig nagyon segítőkészek voltak, és ha
valamilyen problémánk akadt, mindig gyorsan kaptunk választ a kérdéseinkre.

Lengyelország
Köztudott, hogy Lengyelország és Magyarország történelme szorosan összefonódott az évszázadok
során. Varsó belvárosában emléktáblák vannak felállítva, amelyeken a két ország közös
történelméről olvashatunk. Sokan ismerik a lengyelek közül is a mondást, miszerint: „Lengyel
magyar két jó barát, együtt harcol és issza borát!”
Varsót a második világháború alatt szinte porig rombolták, mára
azonban egy dinamikusan fejlődő nagyváros lett, rengeteg parkkal
és zöld területtel, illetve szépen rekonstruált belvárossal. Akik azt
gondolják, hogy még mindig egy posztkommunista nagyvárossal
találják szembe magukat mikor Varsóba érkeznek, bizony nagyot
fognak csalódni, mindenképpen pozitív értelemben. A város
jelképe ennek ellenére mai napig a Sztálintól ajándékba kapott
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szórakozási lehetőség van a városban, tavasztól kezdve pedig
élőben hallgathatunk Chopin koncertet a Lazienki parkban.
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Varsó jelképe: a hableány

Különböző nemzetek és kultúrák
Az Erasmus egyik legnagyobb előnyének tartom, hogy rendkívül sokféle embert ismerhetünk meg. A
kultúrák ilyen jellegű találkozása általában nem sok esetben figyelhető meg. Mind az órákon, mind a
szórakozóhelyeken, az ESN által szervezett eseményeken egy helyen akár 20-30 különböző
nemzetiségű emberrel találkozhatunk. Az ESN
egy olyan diákok által irányított szervezet,
amely különböző programokat szervez a
külföldi tanulók részére, segítve ezzel a
beilleszkedést,
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ismerkedést.
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ellátogatni az ilyen eseményekre, mert sok új
barátra tehetünk szert. Előítéleteid voltak egyes
népcsoportokkal szemben? Itt az ideje, hogy
ezeket félretedd, és a saját bőrödön tapasztald
meg, hogy a mindenki által emlegetett sztereotípiák vajon mennyire felelnek meg a valóságnak. Itt
mindenki különböző, ezért nehezebb kilógni a sorból, emiatt általában a légkör is befogadóbb,
elfogadóbb. Az biztos, hogy kell egyfajta nyitottság az ismerkedéshez, ha nem akarsz elszigetelődni,
akkor bizony barátságosabbnak kell lenned, mint
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tapasztalatokhoz jutsz, amik felnyitják a szemed,
és néha segítenek más megvilágításba helyezni a
világot.
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nyelvgyakorlásnak is kiváló lehetőség, hiszen rá
vagy kényszerítve, hogy legyőzd a gátlásaid, és
idegen nyelven szólalj meg.
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