
Erasmus tanulmányút Varsóban 

Az Erasmus program keretében bárhova megy az ember, csodálatos lehetőségeket 

nyújt. Az Európai Unió talán egyik legsikeresebben működő programja, amit fiatal 

egyetemistaként butaság lenne kihagyni. Mivel tisztában voltam a karnyújtásra lévő 

lehetőségről, ami egy kis szorgalommal, kitartással, tudásvággyal, elhivatottsággal és 

bátorsággal valami kivételest tud adni az egyetemi évek alatt, ezért jelentkeztem, és a 

2011/2012-es tanév őszi félévében kiutaztam Varsóba. 

Választásom egyrészt azért esett Varsóra, mert angol nyelven tudok és andragógusként 

kevesebb választási lehetőségem volt, mint például a turizmusos hallgatóknak, illetve egy 

korábbi élményre alapozva úgy gondoltam, vissza kell még térnem, hogy jobban 

megismerjem Varsót, Lengyelországot, a lengyel kultúrát. 

Szerencsére ez meg is valósult, négy hónapig éltem egy országban, ami számomra már 

nem idegen. Ha Lengyelországot jellemeznem kellene, azt mondanám, hogy a tévhitekkel 

szemben nem „elmaradott”, nem „fejletlen” posztkommunista ország. Ugyan az autópálya 

még csak most épül - és ez meglehetősen nehezíti a közlekedési viszonyokat -, Varsó például 

igazi, nyüzsgő metropolisz hatalmas felhőkarcolókkal, színes, hangulatos belvárossal, 

gyönyörű Visztula partjával, monumentális Kultúra és Tudomány Palotájával, underground 

stílusú városrészeivel elkápráztatja a turistákat, de az ott lakók is megbecsülik a világháború 

után porig rombolt város „feltámadt hamvait”. 

Ha a lengyel népet kellene jellemezni, feltűnően erős öntudatukat emelném ki. Átélték 

a világháború pusztító erejét, mégis képesek voltak újjáépíteni épületeket, városokat, 

nemzetük is megújult és most erejük teljében vannak, motiváltak innoválódni. A lengyel 

emberek emellett nagyon barátságosak, segítőkészek és hasonló mentalitásúak, mint a 

magyarok. Nem véletlen a lengyel-magyar barátságról költött dalocska sem: 

 

„Lengyel, magyar - két jó barát, együtt harcol, s issza borát.” 

/„Polak, Węgier, dwa bratanki, i do bitki, i do szklanki!”/  

A nyelvük szláv eredetű, kellemes csengésű és teljesen más logikai elemekre épül, mint a 

magyar nyelv, mégsem okoz problémát az alapszintű elsajátítás. 

 

 



Ha Lengyelország földrajzi adottságairól beszélünk, meg kell említenünk, hogy 

nagyon sokszínű, hisz gyönyörű természeti kincsekkel rendelkezik: parkok, tavak, hegységek, 

síkságok, tengerpart hatalmas kikötőkkel gazdagítja az országról alkotott képet.  

 

Tapasztalataim, illetve pár hasznos információ: 

Albérlet, kollégium: 

A kiutazás előtt nehézséget okozott az albérletkeresés (nem kaptam kollégiumi elhelyezést). 2 

hónappal a kiutazásom előtt interneten böngésztem a szálláslehetőségeket, de horribilis árakat 

kértek (300 euró felett) a szobákért és nem voltam biztos abban sem, hogy jó környéken 

vannak. (Varsót a Visztula kétfelé szeli, a keletibb része az un. Praga városrész, ahonnan 

nehézkes a közlekedés metró hiánya miatt + nem a legbiztonságosabb környék. Itt forgatták 

egyébként A zongorista c. film egyes jeleneteit.) Végül a városközponthoz közel sikerült 

találnom albérletet egy kedves lengyel lánynál, aki igazi kozmopolita, sok nyelvet beszél és 

nagyon nyitott minden kultúrára. 

 

A Varsói Egyetem szervezetei, amik az Erasmusos ügyekkel foglalkoztak: 

Nagyon szerevezett volt a külföldi diákok fogadása, tájékoztatása, koordinálása. Minden 

fontos információval ellátott minket a Nemzetközi Irodájuk, ami több, mint 600 Erasmusos 

diákkal foglalkozott. Emellett az ESN UW szervezet a bulik, kirándulások, programok 

szervezését végezte. Nagyon hatékonyan működtek, semmiféle probléma nem merült fel, 

mindig el tudtam intézni, amit kellett. 

 

Varsói Egyetem Könyvtára:  

Modern épületben helyezkedik el, közel a Campushoz. Hatalmas belső terei vannak, amik 

hatékonyan ki vannak használva, minden igényt kielégítő könyvtárkomplexum üzemel benne 

kávézókkal, üzletekkel, számítógépteremmel, tanulószobákkal, stb. Lenyűgözött az épület és 

az is, hogy mindig tele volt! Életemben nem láttam ennyi embert egy helyen tanulni, 

tudományos munkát írni. 

 

Varsói Egyetem: 

Lengyelország leghíresebb, legmegbecsültebb egyeteme. Nagyon sok kiváló professzort 

foglalkoztat, ügyelnek arra, hogy minőségi képzés folyjon az intézményben. Sok Erasmusos 

tapasztalattal ellentétben azt kell, hogy mondjam, itt nem laza a rendszer a magyarországi 

intézményekhez képest. A tantárgyak oktatói követelnek az Erasmusos hallgatóktól is, 



vizsgák, beadandók és aktív szemináriumi munka szükséges a sikeres tanulmányokhoz, 

emellett nagy hangsúlyt fektetnek az idegennyelv-tudásra is, elvárják, hogy a hallgatók B2-es 

szinten beszéljék az angol nyelvet. (ez néha nekem is kisebb problémát okozott) 

Ha tanulni szeretnél, fejleszteni az angol nyelvi készséged, akkor mindenképp érdemes ezt az 

intézményt választani! 

 

Árak:  

Nincsenek nagy különbségek, csak az albérlet kerül sokkal többe, mint otthon. (150-250 euró 

közt mozognak az árak, illetve nehézkes 3-4 hónapra szállást találni.) 

- Buszbérlet 3 hónapra 7000 Ft körül  

- buszjegy: 150 Ft körül 

- péksütemény: 150 Ft körül 

 

Sport:  

Nagyon jó környéken laktam, 3 perc sétára egyik irányba egy uszoda (jacuzzival, szaunával) 

másik irányba egy fitness komplexum (edzőterem, badminton, squash, mászófal, szauna, 

szolárium) helyezkedett el és nagyon jó áron volt lehetőség diákoknak sportolni, wellnessezni. 

Ezt a lehetőséget ki is használtam (úsztam és squasholtam francia és magyar Erasmusosokkal) 

és ez az egyik dolog, ami a legjobban hiányzik a varsói életemből. 

Múzeumok: 

Lengyelország véleményem szerint nagy szerepet szán a kultúrának, művelődésnek. A 

múzeumok kiállítási anyaga nagyon sokszínű, értékes és az embereknek lehetőségük nyílik a 

hét egy adott napján ingyenesen megtekinteni a kiállítást. Voltam ilyen alkalommal is 

múzeumban, ekkor az óvodástól az időskorig mindenki érdeklődve merül el a múzeumi 

anyagban. 

 

Parkok: 

Varsó nagyon nagy (több ezer hektárnyi) parkrendszerrel rendelkezik, de ez jellemző más 

lengyel városokra is. A Lazienki Park Varsó belvárosában nyugalmat nyújtó zöldterület 

gyönyörű szobrokkal, tóval, kastéllyal, szabadtéri színházzal, különleges fákkal. Minden 

évszakban elkápráztatja az ott járókat, természetközelséget nyújt a nyüzsgő nagyvárosban, 

nem messze a felhőkarcolóktól. Mikor ott jártam, mindig nagyon feltöltődtem és lehetőségem 

volt találkozni pávákkal, mókusokkal, különféle madarakkal. 



Bulik:  

Mindenki megtalálhatja a számításait, Varsó nagyon sokszínű éjszakai életet nyújt, az 

emberek késő estig az utcára kitelepült kávézók, éttermek vendégei, amíg a jó idő engedi.  

 

Az Erasmus program tehát rengeteg lehetőséget nyújt. Egyrészt ki tudja magát próbálni az 

ember egy szokatlan szituációban, idegen országban, idegen kultúrában. Másrészt gyakorolja 

és megismeri új kultúrák nyelvét, szokásait, emellett barátságokat köthet a világ minden 

tájáról. Én is éltem ezzel a lehetőséggel és nagyon hálás vagyok az Apáczai Csere János 

Karnak, hogy hozzásegített e csodálatos élmény átéléséhez. 

 

Köszönettel:  

Szabó Margaréta 

ANDAN III. 

           

Győr, 2012.02.20. 

 



Varsói Egyetem főbejárat 

 

Varsói Egyetem könyvtára 

 

 



Varsó Óváros Tér 

 

Varsó Lazienki Park 

 



 

 

Varsó II. vh. emlékmű 

 



Gdansk a színes kikötőváros 

 

Sopot tengerpart 

 

 



Katowice a híres iparváros 

 


