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2021 tavaszi félévét az Erasmsus ösztöndíj keretein belül Norvégiában az NTNU Alesund-i 
campusán töltöttem. A félév január 11-én kezdődött így december 30-án már ki kellett 
utaznom mivel 10 nap kötelező karantént kellett teljesíteni mikor megérkezel Norvégiában, 
bár ez a jövőbeli hallgatókat remélhetőleg nem érinti. 
 
Kiutazás előtt a jelentkezéshez, illetve a sikeres felvételt követően a szükséges 
dokumentumokat, amiket az Óbudai Egyetemnek, illetve az NTNU-nak kellett küldenem 
egész egyszerűen sikerült elintézni és bármiben elakadtam vagy nem voltam biztos mind a 
kinti mind az itthoni egyetemről legtöbbszőr gyorsan tudtak segíteni. 
Az ösztöndíj keretein belül kapott pénzt még decemberben megkaptam mielőtt kiutaztam. 
 
Mivel Norvégiában voltam túl sok utazási opció nem jött szóba a repülésen kívül, mivel 
autóval és vonattal több mint egy nap az utazási idő. Én KLM-el utaztam és egyszer kellet 
átszállni valamint hazafelé két átszállás volt. Az utazás szervezésébe bele tartozott még 
itthon egy PCR teszt elvégzése, amit nagyon egyszerűen eltudtam intézni, szemben, amikor 
haza jöttem. 
 
A kinti egyetem még kiutazás előtt felajánlotta az egyetem kollégiumát és nagyon 
egyszerűen el tudtam intézni a szállást, online el lehetett intézni az egészet.  
A kollégiummal kapcsolatban is nagyon segítőkész volt az NTNU amikor kérdésem volt, bár a 
kollégiumot a SIT (kollégium üzemeltetője) intézi és ők is válaszoltak a kérdéseimre amikor 
voltak csak idönként néhány napot igénybe vett, hogy válaszoljanak az e-mailemre.  
 
A SIT intézi az egyetemen az étkezdét, ahol leginkább főtt ételek vannak tehát nem csak egy 
büfé. Én itt nem igazán ettem, de a többiek mind dicsérték, és nem kell rá előfizetni az 
ember bármikor besétálhat és kikérhet bármit, ami aznap van és svédasztalos megoldás 
alapján működik, úgyhogy amikor kikérted az ebéded akkor odamész a kaszához, ahol 
lemérik a súlyát az ételnek majd ennek alapján fizetsz.  
Ugyancsak a SIT üzemelteti az egyetemi konditermet, ami nem a legnagyobb vagy legjobban 
felszerelt, de nagyon olcsó és az egyetem épületén belül van. 
 
A szállást elég egyszerű volt elintézni bár itthonról nekem nem sikerült privát (egyedül vagy a 
szobában és van saját konyhád és fürdőd) kollégiumi szállást intézni valamiért, annak 
ellenére, hogy a weboldalon azt hirdették, hogy van nekik szabad privát szobájuk, bár amikor 
már kint voltunk több ember is mondta nekem, hogy ott kint nekik sikerült ilyenre 
lecserélniük a kollégiumi szobájukat.  
 
Itt Alesundba három kollégiuma is van a SIT-nek, illetve lehet keresni privát szálláshelyet, de 
arról nem tudok semmit se mondani mivel mindenkit, akit ismertem kollégiumba volt. Én a 
SIT Sornesvagen-ben voltam ez a campustól négyszáz méterre van, valamint ez a legnagyobb 
és ha jól tudom a legújabb kollégiumuk Alesundban, itt három emeleten vannak szobák és a 
fölszinten van mosoda is, amit, ugyancsak a SIT intéz, úgyhogy a szobakulcson van egy kártya 
amire könnyen lehet pénzt feltölteni és így használni a mosógépeket. A kollégiumi szoba, 
amiben én voltam egészen igényes volt, ezzel probléma nem volt és ahol több ember van 
egy fürdőszobára és konyhára ott kulcsra zárható a saját szobád. 



 
A megélhetéssel kapcsolatban az ösztöndíjra kapott pénz, ami kicsit több volt mint 700 eFT 
volt, ami nagyjából elég volt a szállásra, ami nekem 170 eFT (5000 nok) volt egy hónap, ami 
átlagosnak lehet tekinteni mivel nekem volt egy szobatársam. (ennél sokkal olcsóbb 
kollégiumi szoba nem igazán van) Ezért biztosan kell vinni önrészt és figyelembe kell venni, 
hogy a kinti árak az itthonihoz képest legtöbb esetben a duplája. 
A buszra a diák bérlet 17 eFT (500nok) egy hónapra, amit egy applikáción keresztül lehet 
megvenni viszont arra érdemes figyelni, hogy ez a bérlet csak a MOA (bevásárlóköszpont) és 
a Alesund belváros között használható és minden alkalommal amikor felszállsz a buszra 
érvényesíteni kell a jegyed. 
 
A város nem túl nagy és nem sűrűn lakott, valamint közel száz éve volt egy nagy tűzvész, 
úgyhogy a legtöbb ház újra lett építve és elég egységesen néznek ki építészeti stílus 
szempontjából. A belvárosban vannak boltok és kávézók, illetve egy két pub. Van egy nagy 
bevásárlóközpont a MOA az iskolától nagyjából húsz percre busszal, ami állítólag a 
legnagyobb Norvégiában. 
 



 Az iskola nem volt szempont amikor 
ezt a helyet választottam, mert ország alapján döntöttem, de az iskola nagyon kellemes 
meglepetés volt. A tanárok nagyon kedvesek voltak, az órák félig online voltak megtartva, de 
alapból nem online oktatás volt viszont minden anyag fel volt töltve online. Negatívumot 
nem igazán tudok felhozni az iskolával kapcsolatban mert a tanárok nagyon igazságosak 
voltak és a tantárgyak teljesíthető-ek voltak, beszéltem kint tanuló diákokkal és ezek 
általában igazak a többi tantárgyakra és tanárokra is.  
Általam felvett és teljesített tantárgyak: 
Project- egy félév alatt kell egy projektmunkát írni „szabadon” választható témából és lehet 
egyedül írni, de erősen ajánlott csapatban dolgozni. Órák nincsenek tartva csak konzultációk, 
illetve a tanár bármikor és bármibe segített nekünk. 
Marketing Research-Voltak tanórák, amikre ajánlott volt elmenni, a tananyag két részre van 
bontva és két külön tartotta ezeket az órákat. SPSS programot használtuk legtöbbet és a 
beadandó, illetve a vizsgában is számon lett kérve.  
Understanding Cultures- Itt is voltak tanórák, amikre ajánlott volt elmenni. A négy 
tantárgyam közül ez volt a legkevésbé izgalmas és túl sok új tudással nem gazdagodtam 
szerintem. 
Cases In Technology and Marketing-Ezen a kurzuson leginkább a problémamegoldás volt 
fontos, illetve az fejlődött, valamint az előadáskézség fejlesztése volt a cél. 
 
A covid miatt túl sok szervezett programunk nem volt (volt egy-két film este és egy közösségi 
verseny/játék rendezve). Ellenben akikkel ugyanebben a félévben mentem ki azoknak az 
elérhetőségeit megkaptuk mielőtt kiérkeztünk, úgyhogy én márt a repterén találkoztam két 



diákkal, és többekkel is a karanténhotelben. Mire elkezdődött a tanítás már ismertem szinte 
az összes akkor kiérkező diákot. A programok, amik voltak azt magunknak szerveztük. 
 
Én mennék megint Erasmusra mert szerintem egy élmény/kaland, amit érdemes kihasználni, 
új kultúrát megismerni és helyekre elmenni, ahol még nem voltál. Ha valaki az angol 
nyelvtudását szeretné fejleszteni arra is tökéletes mert fél év alatt nagyon sokat fejlődött 
nekem is a kommunikációs képességem angolul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


