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Erasmus beszámoló 

Az LLP Erasmus program keretében lehetőségem volt a 2013/14 őszi szemesztert a kassai 

Pavol Jozef Safarik Egyetemen töltenem. Kassa, Szlovákia második legnagyobb városa, a 

magyar határhoz közel található, ám ennek ellenére nagyon ritkán hallani magyar szót, tehát 

kiváló lehetőség van az angol nyelv aktív használatára.  

A szemeszter megkezdése előtti hetekben az ESN Kosice önkéntes diákokból álló 

szervezetétől kaptam egy e-mailt, melyben informáltak az Erasmus buddy elérhetőségéről, a 

hivatalos tájékoztató helyszínéről, időpontjáról és nagyvonalakban néhány tervezett 

programról is leírást adtak. Továbbá facebook csoportot is létrehoztak az Erasmusos 

diákoknak, mely a szemeszter folyamán aktívan működött, a programok is itt voltak 

meghirdetve. Bármilyen érdekes esemény került megrendezésre, a csoportban értesítettek 

minket róla. Mivel ősszel még Kassa Európa kulturális fővárosa volt, az ennek keretében 

rendezett programokról is itt tájékoztattak minket. Az Erasmusos programok közt például volt 

túra a Magas-Tátrába, körutazás a fontosabb szlovák városokba, továbbá a helyi állatkert 

meglátogatására is sor került. Természetesen zenés-táncos mulatságokat is gyakran szerveztek 

számunkra. Lehetőség nyílt még állatmenhelyen való önkéntes munkára, szlovák 

gimnazistáknak a saját nemzetünk bemutatására és különböző sporteseményeket is 

szerveztek.  

A szemeszter megkezdése előtt lehetőség van ingyenes kezdő szlovák nyelvi kurzusra is 

jelentkezni, ám ennél figyelni kell a határidő betartására, és mielőbb jelentkezni. mert nagy a 

túljelentkezés.  

Az anglisztika tanszék Erasmus koordinátora összekészítette a választott tantárgyak 

követelményeit és az órarendet is. Az anglisztika tanszéknek kiváló, jól átlátható honlapja 

van, ahová minden kötelező olvasmány fel van töltve, ez szintén hasznos volt. Tantárgyaim 

nagy részét a Gender Studies specializáció tárgyaiból választottam. Ez egy néhány éve indult 

specializáció az egyetemen. A tanárokkal nagyon elégedett voltam, az órák interaktív módon 

folytak. Az Erasmus koordinátor bármilyen felmerülő problémával kapcsolatban gyors választ 

adott, és segített azokat megoldani, ami a Learning Agreement módosításánál a határidő 

közelsége miatt nagyon hasznos volt.  



Az Erasmus buddyk is segítőkészek voltak, érkezéskor elkísérnek a kollégiumba, a tanítás 

kezdetekor pedig az egyetemen is körbevezetnek. A kollégiumba általában az összes 

jelentkező bekerül, mert többnyire nincs túljelentkezés. A kollégium három ágyas szobákkal 

rendelkezik, és három szobánként van egy fürdőszoba is. A kollégiumi élet nyüzsgő volt, 

családias hangulatú, gyakran rendeztünk közös főzéseket és esti programokat.  

Összességében remek élmény volt egy szemesztert külföldön tanulni, bepillantani egy másik 

egyetem életébe, megismerni más kultúrákat, és új ismertségeket kötni külföldi diákokkal.  

 


