
Erasmus+ mobilitás 2016/2017 

A 2016/2017-es tanévet a Selye János Egyetem hallgatójaként volt szerencsém a Pécsi 

Tudományegyetemen tölteni. Nem ez volt az első Erasmus mobilitásom, ugyanis a 

2014/2015-ös tanév nyári szemeszterét szintén Pécsett töltöttem, ahol rengeteg új élményt és 

ismeretet, barátokat szereztem, megkedveltem a várost és úgy döntöttem, kihasználom az 

Egyetem nyújtotta lehetőséget és mesteri tanulmányaim során is részt veszek a mobilitáson. 

Erre nem csak egy félév erejéig, de az egész tanévre nyílt lehetőségem, mely izgalommal és 

várakozással töltött el. Pécs számomra már nem egy ismeretlen hely volt, hanem 

visszatérőként új lehetőségek tárháza.  A város ismerős arcát mutatta, mely pozitív 

élményként hatott rám – nem telt hosszú hónapokba annak megismerése, az új helyek 

felfedezése. Az egyetemre már szintén ismerősként mentem, mely jelentősen megkönnyítette 

az ügyintézés menetét is, ugyanis régi hallgatóként már szerepeltem a rendszerükben, mely 

sok időt megspórolt az adminisztráció során. Ennek köszönhetően, már szinte az első 

napoktól részt tudtam venni a tanórákon, ahol ismerős arcok fogadtak, mind a hallgatóság, 

mind az oktatók körében. Mobilitásom során számos lehetőségem nyílt a szakmai fejlődésre 

és kapcsolatok kialakítására, tudásom fejlesztésére, érdeklődési köröm kitágítására. 

Történelem szakos hallgatóként figyelmesen végigkövettem az év folyamán a történelem 

tanszék szakestjeit és szakheteit – melyek félévenként kerültek megrendezésre. Szakhetet 

minden tanszék szervez a szemeszterek folyamán, mely (nevéből érthetően) egy hétig tart, s 

ez idő alatt az oktatás az adott tanszéken szünetel, helyette különféle programok, 

sportesemények, játékok, főzőestek, előadások és bemutatók stb. kerülnek megrendezésre. 

Ezek az események meleg, családi hangulatban telnek és biztosítják a kívülállók számára is az 

odatartozás érzését. A tanszéki rendezvényeken kívül számos nagy egyetemes rendezvény 

megszervezésre kerül a tanév folyamán. Az egyik legjelentősebb és legnagyobb fesztivál-

szerű esemény az úgynevezett PEN, azaz a Pécsi Egyetemi Napok, mely több ezres 

diáksereget mozgat meg, akik a háromnapos zenei fesztivál ideje alatt birtokukba veszik a 

Zsolnay-negyedet, és megtöltik azt a diákélet forgatagával.  

Erasmus hallgatóként az egyetem által nyújtott lehetőségek mellett külön Erasmus 

programokkal is kedveskedett a fogadó intézet a vendéghallgatók számára, melyek minden 

félévben többé-kevésbé ismétlődnek. (Figyelembe véve, hogy az Erasmus mobilitások átlagos 

hossza 6 hónap) Ilyen „Erasmus partyk” az ún. Flag party, a country presentation stb. Ezen 

felül a környék nagyon eseményeit, rendezvényeit is igyekszenek bemutatni az ide látogató 

hallgatók számára. Az egyik és talán legismertebb ilyen program, melyre lehetőségem nyílt 



ellátogatni a Mohácson évente megrendezett, már a világörökség részét képező Busójárás a tél 

végén. Az a méltán híres rendezvény magával ragadja az ide látogatókat, és egy felejthetetlen 

élményt nyújt számukra.  

Az Erasmus mobilitás a fent leírtak ellenére azonban nem csak szórakozás és buli, ha érzel 

magadban kellő ambíciót hatalmas lehetőségeket is nyújt a szakmai fejlődés és 

kapcsolatszerzés terén. Külföldiként a tanárok kiemelt figyelemmel követik tevékenységeid, 

és számos lehetőséget biztosítanak különféle területeken, ha kellő érdeklődéssel rendelkezel a 

téma iránt. Ilyen módon kerültem kapcsolatba egy tanárom révén a Magyar Ruszisztikai 

Intézettel és annak MOSZT (Modern Oroszország és Szovjetúnió Történeti Kutatócsoport) 

kutatócsoportjával, akiknek munkáját szlovák nyelvre való szakfordítással igyekeztem 

gazdagítani. A kutatócsoport jóvoltából lehetőségem nyílt orosz nyelv tanulására is, melyet 

nagy érdeklődéssel fogadtam. Magyarországon tartózkodásom ideje alatt megismerkedhettem 

a Pécs-decentrum Kulturális Egyesülettel, és annak tevékenységével, alkalmam adódott a 

Tudományegyetem Levéltárában dolgozni, és különféle kutatásokat végezni, melyek 

eredményét a levéltár oldalán közölte az intézmény. Ilyen, s számos hasonló szakmai 

tevékenységre adott lehetőséget az Erasmus mobilitás és a Pécsi Tudományegyetem.  

S nem utolsó sorban ez az év egy felejthetetlen élmény volt életem egy rövid szakaszában, 

melynek során számos, új barátságot kötöttem, mind magyarországi, mind más nemzetiségű 

diákokkal, akikkel ez a kapcsolat remélhetőleg nem zárul le a mobilitás végeztével.  
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Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara  

És számos hasonló szépség... Bár, azt nem mondhatom, hogy Pécset mindenkinek látnia kell, 

de az az egy biztos, hogy érdemes  

 


