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 November közepén értesültem a jó hírről, hogy a 

2018-as nyári szemesztert a Budapesti Corvinus 

Egyetemen tölthetem cserediákként. Érdeklődve néztem 

meg, milyen órákon vehetek részt, milyen a kínálat. Végül 

úgy döntöttem, csupa olyan kurzusokon veszek részt, amit 

itthon is kamatoztathatok és elismertethetek a küldő 

egyetemen. Ezek a Marketing menedzsment, Egyedi 

projektek vezetése, Emberi erőforrásmenedzsment, 

Nemzetközi szállítmányozás és logisztika, valamint a 

Vezetés és szervezés voltak. A választékról azt kell tudni, 

hogy bőséges és színes, én viszont a praktikumra nézve 

vettem fel a fent említett tárgyakat, hiszen ezeket a Selye 

János Egyetem elfogadja (mintha ott végeztem volna el) és nem kell belőle újra levizsgáznom. 

Megismerkedtem a Neptun rendszerrel, amiről eddig csupa rosszat lehetett hallani magyarországi 

egyetemeken hallgató ismerőseimtől, azonban kellemesen csalódtam. Számomra átláthatónak és 

egyszerűen kezelhetőnek bizonyult, azonnal ki tudtam igazodni rajta. Az órarendemet én magam 

készítettem el, de azt tudni kell, hogy gyorsnak kell lenni, mert a jó időpontok gyorsan betelnek. 

Meglepve tapasztaltam, hogy egy-egy előadásra 3-400 ember is fel volt jelentkezve. Ekkor 

eszméltem fel, mekkora ez az egyetem. Az adminisztrációs része a kiutazásomnak nem ment 

zökkenőmentesen, de sikerült elintézni a 

papírokat iskolakezdés előtt, ami január utolsó 

hete volt. Ez volt az orientációs hét, ahol az 

Erasmusos diákokat információval és hasznos 

tippekkel látták el az iskola koordinátorai 

valamint diákjai. Február első hetén 

megkezdődött az oktatás és az én bekötlözésem 

a lakásba, amit a program idejére kibéreltem. 

Picit izgultam, hiszen új volt a hely és az 

emberek is, de nagyon barátságosak voltak 

velem, készek voltak segítséget nyújtani, mind iskolai, mind más ügyekről legyen szó. 



 Az összes órán csoportosan oldottuk meg a feladatokat, ezzel elősegítve a kommunikációt és 

a szocializálódást. Bátran és nyíltan elmondhattuk véleményünket az adott témáról tanáraink felé is, 

mi több, erre kértek bennünket az oktatók. Aki 

szégyenlősebb volt, leírhatta véleményét, 

konstruktív hozzászólását az óráról, az oktatóról 

és a közösségről. Erre minden óra végén sor 

került, nem volt kötelező, de mindenképpen 

hasznos volt mindenki részéről. Tanáraink 

rendkívül barátságosak voltak velünk. Minden 

szemináriumi oktató már az elején megkért 

minket, hogy tegeződjünk, ezzel is azt sugallva, hogy partnerek vagyunk. A tisztelet természetesen 

megmaradt mindkét fél részéről. Ezt a kezdeményezést személy szerint nagyon pozitívnak találtam. 

Mindegyikük értette a dolgát, minden felmerülő kérdést megválaszoltak és az órák tartalma hasznos 

volt és maradandót alkotott.  

 Minden kurzust egy csoportos prezentációval zártunk le, ahol elmeséltük röviden, milyen 

témával/témákkal foglalkoztunk a szemeszter során. A hallgatóközönség a prezentáció alatt 

jegyzetelt, hiszen ha kérdéseket tettek fel az előadótársaiknak, plusz pontokat szerezhettek, és 

esetleg a vizsgába is belekerülhetett néhány elhangzott információ a hallgatók prezentációjából. A 

motiváció erős volt, hiszen “aki nem dolgozik, ne is egyék” alapon kerültek szétosztásra a 

feladatokra szerzett pontok a csapattagok között. Volt olyan óra is, ahol egységes pontot kapott a 

csapat, de ott is kivette a részét a többség.  

 Összességében úgy gondolom, hasznos 

volt eltölteni egy szemesztert a Corvinuson, 

hiszen rengeteget tanultam, és ezt nem csak 

az iskolai dolgokra értem. A sok 

csoportmunkának köszönhetően fejlődött az 

együttműködési és csapaton belül felmerülő 

problémák megoldásához szükséges 

készségem, hogy csak a fontosabbakat 

említsem. Jó, ha az ember felméri a terepet és tudja hogy mennek a dolgok másik iskoláknál is. A 

tapasztalat mindenképp hasznos és fontos dolog számomra. Alaposan a komfortzónámon kívül 

kerültem, de megérte! Budapesten élni pedig szuper!


