
Erasmus+  Pécsi Tudományegyetem

Az egyetemről:

 Magyarország egyik legrégibbi egyeteme, mely komoly művelődéstörténeti 

jelentőséggel bír - gyökerei 1367-ig nyúlnak vissza
 Magyarország egyik legnagyobb hallgatói létszámmal rendelkező felsőoktatási 

intézménye: több mint 21 000 hallgatóval, melyből 2000 külföldi diák
 Gazdag szakmai és kulturális programkínálatban; az oktató tanárok sokoldalúan 

képzett szakmai felkészültségét és a gyakorlatias oktatást emelném ki elsősorban. Az 
Erasmus hallgatók számára angol nyelven történik az oktatást.

 10 karral rendelkezik az egyetem:

Állam- és Jogtudományi Kar,
Általános Orvostudományi Kar,
Egészségtudományi Kar,
Bölcsészettudományi Kar,
Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar
Közgazdaságtudományi Kar,
Illyés Gyula Kar,
Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar,
Természettudományi Kar

Az egyetem honlapja: http://pte.hu/

Erasmus tájékoztatás: http://erasmus.pte.hu/?language=en

http://pte.hu/
http://erasmus.pte.hu/?language=en


Kiutazás: Komáromtól 275 km-re található Magyarország délnyugati részén, nem messze 
a horvát határtól. Legcélszerűbb vonattal kiutazni: Személy szerint Komáromból Kelenföldre, 
majd átszállással Kelenföldről Pécsre egyenes járat közlekedik. Összesen kb. 5-6 órát vesz 
igénybe az út.
Megérkezésed követően a vasútállomásról a 32-es illetve a 36-os buszokkal lehetséges 
megközelíteni a kollégiumot. (Szőlőskert vagy Barbakán megálló) A vonaljegy ára 400 ft.

Közlekedés:  A kollégiumtól az egyetem kb. 15 percnyi gyaloglásra található, 
a városközpont ellenkező irányban 1-2 km távolságra. Nem éltem a városi közlekedés 
lehetőségével, mivel gyalog könnyen megközelíthető minden. Ezen kívül városi buszokkal, 
valamint taxival lehetséges a közlekedés; villamos, trolibusz nincs a városban. 

Kollégiumok:  A Pécsi Tudományegyetem a külföldi diákok részére számos kollégiumot 
kínál, amely igénylésére elektronikus formában van lehetőség: Az Erasmus diákok 
elszállásolására idén első alkalommal a „Hunyor vendégház“ szolgált, ahol havi 130 euró 
a lakhatási költség. Tekintettel a magas díjra, magyar anyanyelvi előnnyel kiutazásom előtt 
elintéztem a koordinátorral egy kedvezőbb bérleti költségű kollégiumba való áthelyezésemet.

   PTE kollégiuma ahol laktam



    Hunyor „Erasmus“ kollégium 

Country presentation: Csütörtöki rendszerességgel a kollégium egy klubhelységében 

kerül megrendezésre az Erasmuson résztvevő egy-egy diákcsoport hazájának bemutatása – 
általában 3-4 ország prezentál– kiemelve hazájuk jellegzetességeit, ismert személyeit, 
kulturális szokásaikat, időnként nemzeti táncokkal fűszerezve. Az alkalom végeztével pedig 
a hallgatók által elkészített nemzeti ételek kostolójára, kötetlen beszélgetésekre kerül sor.

Keresztény közösségek  : Szeretnék néhány szót említeni a keresztény közösségi életről
is: A külföldi diákok kezdeményezésére a Taizé-francia ökumenikus alapítású imaközösség 
működik, ahol magyar illetve angol nyelven folynak a kisközösségi alkalmak;. Ezeket hétfői 
rendszerességgel tartják a székesegyházhoz tartozó közösségi teremben az esti órákban. A 
Betánia valamint az  Emmausz közösség rendszeres ima-és közbenjáró alkalmait a pálos 
illetve az irgalmasok templomában tartják szerda esténként. Pécsett a nyár folyamán 
megalakult az ún. Imádság Háza - Nem kötődik egyik felekezethez sem, így vannak köztük 
mind katolikus mind protestáns testvérek is- alkalmaik jelenleg naponta kétórás szakaszokban
működnek.. Közvetlenül  az egyetem főépülete mellett található a Pius templom, ahol minden 
2. pénteken angol szentmise hallgatására van lehetőség. Szintén itt hétfőnként a magyar 
keresztény egyetemisták bibliórákat, közösségi alkalmakat tartanak. További infó az 
interneten hozzáférhető.



Táncoló Egyetem (Dancing University)

  
A 2000-ben  megalakult  Táncoló  Egyetem  a  Pécsi  Tudományegyetem  sajátos
kezdeményezése  a hazai  felsősoktatásban,  amely  töretlen  népszerűségnek  örvend
Magyarország egész területén.   
Lehetőséget  kíván nyújtani  a szabadidő kultúrált  formában történő eltötléséhez.  A kínálati
paletta meglehetősen széles, a klasszikus, népi és modern tánc stílusain túl különböző egyéb
mozgáskurzusokat  is  felvonultat.  (táncaerobic,  magyar  néptánc,  kubai  salsa,  horvát  szerb
táncok, latin táncok,  társastánc...) 
A Táncegyüttes tagjai színvonalas produkciókat nyújtanak, nekem is volt szerencsém 
csatlakozni pár kurzus erejéig,  amelyet az élménybeszámolóban bővebben kifejtek.



Személyes élménybeszámoló 

Beszámolóm kezdetén előre bocsátok egy röpke ismertetőt önmagamról mindazok 
számára, akik fülében talán ismeretlenül cseng a nevem: az utazás vágya, a nyelvtanulás 
szeretete, az újabb kultúrák megismerésének szenvedélye egyre növekvő mértékben hatotta át
az életemet – így a mobilitási lehetőségnek köszönhetően magyar nyelvterületet, Pécs városát 
választottam tanulmányaim folytatásának, - vagy pontosabban kiterjesztésének helyszínéül. 

Szeptember elején nagy lelkesedéssel vetettem bele magam a Pécsi Tudományegyetem
angol nyelven oktatott tárgyainak rejtelmeibe, ahol egy teljes akadémiai évet szándékozom 
tölteni. 

Az  Erasmus+ Európai Unió mobilitási programja biztosítja ennek a lehetőségét, 
amely céljául az európai felsőoktatási intézmények közötti mobilitás elősegítését tűzte ki.

Lehetetlen küldetésnek tűnik összefoglalni néhány sorban a Pécsett töltött elmúlt 
hónapok élményeit, hiszen meghatározó időszakot tudhatok a hátam mögött. Óriási 
lehetőséget kaptam az ösztöndíj elnyerése által, hiszen többet ad, mint pusztán lehetőséget a 
nyelvi és szakmai tudás fejlesztésére. 

Hosszas megfontolás után a Pécsi Tudományegyetemre esett a választásom, mely 
Magyarország legnagyobb hallgatói létszámmal rendelkező, valamint gazdag múlttal 
büszkélkedő felsőoktatási intézménye: az 1367. szeptember 1-jén kelt oklevelében V. Orbán 
pápa engedélyezte Nagy Lajos magyar királynak az egyetem megalapítását. Jelenleg 10 karon
teljes spektrumú képzés folyik, s nem utolsó sorban széles szakmai és kulturális 
programkínálatban bővelkedik. 

Pécs Magyarország 5. legnagyobb városa 145 000 lélekszámmal, a 2010-es 
esztendőben Európa Kulturális Fővárosaként írta be magát a köztudatba. A várost pezsgő 
kulturális élet jellemzi, egyik különlegessége a Zsolnay Negyed, amely Zsolnay Vilmos 
egykor világhírű gyára ma már Pécs új, kulturális városrészeként funkcionál. További 
szemlélnivaló a a városközpontban emelkedő Szent Péter és Pál székesegyház, illetve a török 
időkből származó dzsámi műemlék, mely a magyarországi török-iszlám építészet jelentős 
alkotása.

Bár nem első alkalommal tanulok külföldön, mégis kissé félve indultam neki az 
Erasmusnak és az ismeretlen városnak. Rengeteg dolog megfordult a fejemben, többek közt 
hogyan tudok majd egyszerre két egyetemen is jól teljesíteni, vagyis a hazai és a külföldi 
intézményben egyaránt. Kiutazásom előtt az egyetem biztosított egy mentort, aki egy magyar 
diáklány személyében segített a kezdeti nehézségek megoldásában. 

Kb. 80 másik diáktársammal vettem részt az Erasmus programon, többségük német, 
spanyol és török területekről származott. Nagyszerű lehetőség az idegen nyelv, főként az 
angol nyelv használata szempontjából, ennek köszönhetően a nyelvtudás sokkal gyorsabban 
fejlődik, hiszen aktívan használjuk naponta az idegen nyelvet. Az általam tanult angol nyelvű 
tantárgyaknak köszönhetően mélyebb ismeretekre tettem szert, valamint lényegesen fejlődött 
az angol szakmai szókincsem. Bár vendégdiákként tanultam az egyetemen, nem képeztek 
velünk sem kivételt: az óralátogatás, és a tanárok által megszabott követelmények szigorúan 



vonatkoztak mindegyikünkre; érezhetően a „jövő szakembereiként“ tekintve ránk, ehhez 
biztosítva a motiváló, értékeket megőrző közeget.

Az óráim mellett szerettem volna egy másik nyelvi kihívást is, így egy egzotikus 
nyelvre, a spanyolra esett a választásom. Az órát oktató professzorom Latin-Amerikából 
származott, így mintegy anyanyelvi környezetet teremtve időnként spanyol nemzetközi 
hallgatók bevonásával, interaktív módon folyt az oktatás heti 3-3 óraszámban. 

Szabadidőmben az egyetemen müködő „Táncoló Egyetem“ nyújtotta tánc-és sportórák
kurzusait  látogattam,  salsától  a különböző  táncaerobicon  át  egészen  a musical-ig.
A kurzusokat látogatók legnagyobb részét az egyetemi polgárok képezik, vagyis a különféle
karok  hallgatói  valamint  dolgozói.  Személy szerint  nagyon  örültem ennek az  egyedülálló
kezdeményezésnek,  így  éltem  is  a lehetőséggel.  Heti  másfél  óra  egy  kurzus  10  héten
keresztül, amelyek az esti órákban zajlottak – a 14-féle kurzuskínálatból 4 kurzust látogattam
heti rendszerességgel.  A részvételi díj 10 euró/kurzus az egész semester alatt.
Az év elején 30-40 fős létszámmal kezdtük, de csak 15-20 fővel fejeztük be, főként a külföldi
nemzetközi hallgatók lelkesedése, kitartása csökkent az idő előrehaladtával. A legkitartóbbak
akik egyetlen óráról sem hiányoztak, személyenként PTE ajándéktárgyat kaptunk egy bögre
vagy póló formájában. 

Igazán jó fényt vet a Pécsi Tudományegyetemre, számtalan egyetemi és városi, sőt
országos rendezvényen és versenyen is nagy sikert arattak a fellépő csoportok. A szabadidő
nagyon hasznos és kultúrált eltöltésének tekintem 1-1 kurzus látogatását. 

Napközben az egyetemi óráim általában reggel 8-tól kezdődtek egészen délutánig-így
a szellemi  munka  után  igazán  felüdülés  volt  a kurzus  nyújtotta  sport-és  táncórákon  való
részvétel.  A show  musical  kurzusom  végeztével  egy  kisebb  produkció  erejéig  sikerrel
bemutattuk a félév alatt  elsajátított  koreográfiánkat,  amire Papp Judit  hivatásos  táncoktató
készített fel bennünket. csoportunk fotója alább megtekinthető. 
Amellett,  hogy  fejleszti  a mozgás-és  viselkedéskultúrát,  hozzájárul  a karok  közötti
közösségformáláshoz is.



A Nyitott Akadémia működik Pécsett is, ahová elismert magyar szakemberek, mint 
Vekerdy Tamás, Bagdy Emőke - színvonalas építő jellegű előadássorozatokat tartanak havi 
rendszerességgel. Oktoberben volt szerencsém résztvenni Buda László pszichoterapeuta 
előadásán is. A mesterségbeli tudás megszervése mellett széles a skála a változatos, 
rekreációs programok megválasztásában is. 

Az első szemeszter végéhez érve eddigis felejthetetlen élményekkel, barátságokkal, 
nemzetközi tapasztalatszerzéssel lettem gazdagabb. Bár számos kihívás elé állított és nem volt
ugyan könnyű 2 egyetemen helytállni, az egyetem inspiráló szellemi közege nagyban 
hozzájárult személyes fejlődésemhez.
            Úgy érzem a nyelvi fejlődés mellett sokat hozzáadott önállóságom fejlesztéséhez,
szélesebb  életszemléletet adott megismerve a különböző kultúrákból jövő diákokat, és – nem
utolsó  sorban  –  olyan  kapcsolatrendszerre  tehettünk  szert,  amelyből  a későbbiekben  is
profitálhatunk.

Igyekeztem tartalommal megtölteni az ottlétemet és a maximumot kihozni az egyetem 
kínálta lehetőségekből, mindez az élettapasztalat összességében rengeteg plusszt ad, amit 
majd továbbadhatok, megoszthatok másokkal. 

PÉCS KÉPEKBEN

Városközpont, Széchenyi tér - háttérben zöld kupolával a török időkből származó dzsámi 
műemlék épülete; az előtérben pedig Hunyadi János szobra látható



Zsolnay Kulturális Negyed - valamint a Zsolnay gyár

 



Szent Péter és Pál katedrális

A Pécsi Tudományegyetem főépülete



Nagy Cecília 

(nagycecilia1990  gmail.com)


