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 Már évek óta foglalkoztatott a gondolat, hogy külföldre menjek „világot látni”, 

tanulni, megismerni egy más valóságot, fejlődni. Végül a 2014/2015-ös tanév őszi félévében, 

kommunikáció és médiatudomány szakos tanulmányaim harmadik évében eljött az idő. Az 

úti célom Athén és a Panteion Egyetem volt. 

 Hogy mit érdemes tudni az egyetemről? A teljes angol neve Panteion University of 

Social and Political Sciences. Négy kar található az egyetemen, én az „International Studies, 

Communication and Culture” kar kommunikációs szakán voltam, de gazdasági, 

társadalomtudományi és politológiai tanulmányokat is lehet folytatni az intézményben. A 

félév során 3 tantárgyam volt, ebből egy óra volt rendesen, szemináriumként megtartva. Ez 

egy szociológia óra volt, hetente házi feladattal, interaktív órával. Nekem nagyon tetszett, 

sok szempontból hasznos volt. A másik két kurzust tekintve, a professzorral külön 

megbeszélés alapján teljesítettem őket, egy-egy projekt formájában. Negatívum a 

tanulmányokkal kapcsolatban az volt, hogy az órák többsége görög nyelven folyt (amit én 

nem beszélek), így „vadászni” kellett azokra a professzorokra, akik beszélnek angolul és 

hajlandóak velünk, Erasmusosokkal foglalkozni. Ebben azonban a kinti Erasmus koordinátor 

sokat segített, és alapvetően majdnem minden témában lehetett rá számítani. Tehát a 

tanulmányokról összességében elmondható, hogy érdekes, de nem túl megerőltető, én az 

itthoni tárgyaimmal is haladtam közben. 

Ami a pénzügyeket illeti, én kissé el voltam tévedve, amikor otthonról számolgattam, 

hogy mi-mennyi lesz, és hogy mennyit tudok majd félre tenni. Az ösztöndíj sajnos nem fedez 

minden költséget, így jó, hogy ha némi tartalékkal indulsz el. Görögországban az árak jóval 

magasabbak, mint itthon, a lakbérről nem is beszélve (jelenleg kollégiumi ellátást nem 

kapnak a beérkező hallgatók). A jó oldala a dolognak, hogy minden görög egyetem ingyenes 

étkezést biztosít a diákjainak (reggeli, ebéd, vacsora), így élelmiszerre nem kell sokat költeni.  

De miért is éri meg annyira, mit is jelent Erasmusos diáknak lenni? Utazást, kultúrát, 

bulikat, új barátokat, felejthetetlen élményeket. A Panteion Egyetemen is működik ESN, ami 

a többi athéni egyetemmel összefogva rengeteg programot szervezett nekünk, mind Athént, 

mind egész Görögországot felfedezve. Így juthattunk el Mükénébe, Korinthoszra, a 

Meteorákhoz, Delphoiba, gyönyörű görög szigetekre, Thesszalonikibe, és még rengeteg 

csodálatos helyre. Az utazás mellett heti minimum egy bulira, vagy eseményre kaptunk 

meghívást (az első hónapban inkább heti 3-4-re!), a közösségi élet csak úgy pezsgett. A sok 

programnak köszönhetően a többiekkel is nagyon hamar jóban lettem, igazi barátságok 

születtek a hónapok során, rengeteg nagyszerű embert ismertem meg.  

Bátran mondhatom, hogy életem egyik legjobb döntése volt jelentkezni az Erasmus+ 

programra, felejthetetlen élményeket éltem át az elmúlt 4,5 hónapban. A kalandokon kívül 



az angol nyelvi fejlődésem is jelentős, sokkal folyékonyabban tudok kommunikálni, szinte 

bármely helyzetben, és az óráknak köszönhetően a szókincsem is lényegesen bővült. Úgy 

gondolom, mindenkinek részt kellene vennie ebben a programban, aki csak teheti. Egy olyan 

rálátást ad a világra, más országokra, más kultúrákra, amilyet más nem adhat, hiszen itt 

olyanokon keresztül ismered meg őket, akik benne élnek minden nap. 

  

 

 


