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Élménybeszámoló a Kolozsvári Protestáns Teológia Intézetben 

töltött Erasmus+ programról 

Kedves Hallgató, aki a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetet szemelted ki arra, hogy 

külföldön tölts némi, tanulmányaiddal összefüggő időt, mindenképpen arra biztatnálak, hogy 

ezt a romániai egyetemet válaszd.  

Az én személyes motivációm a kiutazás megpályázására elsősorban az volt, hogy 

mesterképzéses szakdolgozatom külsős témavezetőjéhez tudjak kiutazni, így segítve elő a 

személyes konzultációk megvalósulását. Azért is döntöttem a pályázás mellett, mert az itthoni 

témavezetőm is tanít a ProTeón, így mindkettejükkel biztosítva volt a közös munka, 

mindemellett pedig szerettem volna tovább bővíteni az ókori nyelvekkel (görög, héber) 

kapcsolatos tudásomat, amire az egyetem kurzusai remek lehetőséget biztosítottak. Bár végzős 

hallgatóként mentem ki, minden segítséget megkaptam az itthoni és a kinti egyetemtől egyaránt 

ahhoz, hogy sikeresen, csúszás nélkül tudjam teljesíteni a tárgyaimat.  

A kint töltött idő sokkal többet adott szakmailag és emberileg is, mint amiben 

reménykedtem, jóllehet a COVID-19 sokat változtatott az eredeti terveimen, azonban minden 

feltétel adott volt ahhoz, hogy egy sikeres félévet tudhassak a hátam mögött. Kolozsvár egy 

gyönyörű, történelmi város, és bár az időközben kialakult járványügyi helyzet miatt kevesebb 

lehetőségem volt körbenézni és az országon belüli utazásokról majdnem teljesen le kellett 

mondanom, nem bántam meg, hogy kint töltöttem ezt a félévet. Az ösztöndíj összegéből fedezni 

tudtam minden költségemet, jóllehet ez azért is volt lehetséges, mert egyrészt amíg lehetett, egy 

kollégiumban, majd ezt követően kinti témavezetőm családjánál laktam, ahol kaptam egy külön 

szobát, így onnan bonyolítottam le távoktatásban a kinti és itthoni óráimat egyaránt. A szállásért 

a rezsivel együtt sem kellett annyit fizetnem, mintha önálló albérletbe mentem volna és így a 

hétköznapi megélhetésre és a csak kint elérhető szakirodalom beszerzésére is többet tudtam 

fordítani. Nagyon hálás vagyok, hogy ebben a nehéz helyzetben is ennyi segítséget kaptam a 

kinti Erasmus koordinátortól és tanáraimtól egyaránt, éppen ezért meleg szívvel ajánlom a 

Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetet minden vallástudomány szakos szabadbölcsész és 

teológus hallgató figyelmébe, mert nemcsak szakmailag nyújt kiváló fejlődési lehetőséget az 

egyetem, hanem emberi oldalról is biztosítva van minden feltétel ahhoz, hogy pozitív 

értelemben maradandó nyomot hagyjon az emberben az ott töltött idő.  

Az utazással kapcsolatban annyi tanácsot tudnék adni, hogy a Flixbus közvetlen, 

Budapest-Cluj járata bizonyult a legjobb választásnak, a megfizethetőséget, a biztonságot és a 

nyújtott szolgáltatásokat (WiFi a buszon, kényelem stb.) figyelembe véve, jóllehet jómagam 
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csak a hazaúton élveztem ennek az utazási formának az előnyeit, mivel Kolozsvárra autóval 

utaztam.  

Összességében tehát mindenkinek csak ajánlani tudom az Erasmusos kiutazás nyújtotta 

lehetőségeket, még akkor is, ha ezúttal a járványhelyzet következtében nem volt lehetőség 

annyi programon részt venni, mint amennyin egyébként lehetett volna. 

 


