
 

 

 

 

 

ERASMUS+ program Limerickben 

 

Szia!  

Somogyi Adélnak hívnak, másodéves pszichológia szakos hallgató vagyok a Károli 

Gáspár Református Egyetemen. 2020 tavaszán utaztam ki az Erasmus+ programmal az 

írországi Limerick városba, ahol a University of Limerick pszichológia szakán 

tanulhattam fél évet. Az alábbi élménybeszámolóban egy-két praktikus tanáccsal 

szeretnélek ellátni és bátorítani, hogy te se hagyd ki az előtted álló kalandokat.  

Pályázat: 2019 tavaszi félévében, a szabad helyek meghirdetése után pályáztam az 

ösztöndíjra. Régi vágyam volt, hogy a zöld Írországban élhessek, így nekem nem volt 

kérdés, melyik egyetem kerül első helyre. B2-es angol nyelvtudás már elegendő, nekem 

akkor volt már egy C1-es nyelvvizsgám. A jelentkezési folyamat egyszerű volt, szinte 

minden pályázó elnyert egy helyet és egy frappáns motívációs levél megírása, valamint 

a szükséges papírok benyújtása után már készültem is fejben az esős ír időre.  

Apropó ír idő: Szinte minden nap esik! Esőkabát, esőnadrág, helyenként táskavédő 

szükséges. Olyannyira szükséges, hogy én a laptopomat is törölközőbe csavarva 

hordtam magammal (az ír diákokkal ellentétben, akik amúgy rövidnadrágban 

mászkálnak az év 365 napján). Ezek beszerzéséhez a Decathlon vagy hasonló 

sportruházati üzletek tökéletesek. Ha már beszerzendő kellékekről van szó a második 

elengedhetetlen tárgy az átalakító lesz, mivel csakúgy, mint Angliában, itt is három-

dugós a konnektor. 

Szállás: A szállást egy kedves barátnőmmel (Hegyi Júlia), akivel együtt nyertük el az 

írországi 2 helyet, béreltük egy, az egyetemtől 10 percre lévő, kertvárosi házikó 

egyikében. Ezt az egyetemektől teljesen függetlenül találtuk, még egy előttünk kiutazó 

lány ajánlása révén. Azt fontos kiemelnem, hogy mindenképp a lehető leghamarabb 

érdemes szállást foglalni. Ebben a házban 5-en laktunk, másik 3 ír diákkal együtt. A 

lakbér 380 Euró volt havonta, melyet heti lebontásban kaptunk meg. A rezsit az előre 



kifizetett előlegből vonják, elosztva a többiek fogyasztásával. Azért is ezt az opciót 

választottuk, mert sajnos az írországi árak valóban drágábbnak bizonyultak és a 

kollégiumi ellátás (valóban gyönyörű „kollégiumfalvak” vannak) a havi ösztöndíjunk 

nagyrészét elvitte volna. Ha érdekel, írj rám, nagyon szívesen megadom az 

elérhetőségüket. 

Írek: Az ír emberek rendkívül kedvesek, barátságosak, de többen mondták kint, hogy 

neked kell őket megszólítanod. Ha valamiben bizonytalan vagy, kérdésed van, csak 

tedd fel bátran a kérdésed! Tényleg nagyon segítőkészek! 

Tanulmányok: Én személy szerint 4 modult választottam, melyek mindegyike 6 ECTS 

értékű. Az itthoni egyetemen ezeket szabadon választott tárgyakként, egyenként 3 

kreditért fogadta el. A vizsgáim a COVID-19 miatt törlődtek és helyettük évközi és 

évvégi (Mid-Term és End-Term Assignments) esszéket kellett benyújtani mindenhol.  

Utazás: Az odaút Pozsony-Dublin repülőútvonalon történt (ez az egyik legolcsóbb), 

majd Dublin-Limerick között a Dublin Coach buszjáratával. Dublin és Limerick között 

is rengeteg busz közlekedik és könnyű rajtuk kiigazodni, de minden kérdésre választ 

ad az egyetem is. 

Ha Írországon belül szertnél kalandozni, az egyetemen az International Society-ben a 

helyed. Ők minden hétvégén szerveznek buszos túrákat, hiszen egyedül sajnos nehéz 

eljutni A-ból B-be.  

 

Az egyetem csodálatos Campussal rendelkezik, az adminitsztrátorok nagyon 

segítőkészek és  a kinti tanárok is nagyon kedvesek. Rengeteg Society és szórakozási 

lehetőség vár rád és nagyon sok pubos este.  

 

Bármi kérdés esetén keress fel bátran Facebookon, Instagramon, vagy emailben. 

Facebook: https://www.facebook.com/adel.somogyi.94/ 

Instagram: https://www.instagram.com/adel_somogyi/ 

Email: adel.somogyi@gmail.com  
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