
ERASMUS MARIBOR 

2019 júniusában döntöttem úgy, hogy beadom a pályázatomat az Erasmus+ programban való 

részvételre. Mivel „last minute” lehetőség volt így a fogadó egyetem fogadó levele igen későn 

érkezett, de koordinátoraim igen segítőkészek és támogatók voltak az egész folyamatban, akkor 

leginkább amikor augusztus elején még semmi válasz nem érkezett Mariborból. Nekik lett 

igazuk, ugyanis szeptember 21.-én már úton voltam Szlovénia felé. Az elsők között érkeztem 

meg, így először magamnak kellett felfedeznem a várost. 

Miután berendeztem a szobarészemet a Meljska 

Rensidence-ben útra is keltem, hogy még a fontosabb 

események, tanórák előtt tisztában legyek a fontosabb 

épületek, karok elhelyezkedésével. Ez az épület nagyjából 

elkerülhetetlen, ugyanis az egyetem főépülete pontosan a 

város kellős közepén található. A legtöbb erasmusos 

program előtt itt kellett gyülekezzünk, pont ebből az okból, 

hogy ezt a helyet senki sem tudja eltéveszteni. Ebben a 

főépületben található a nemzetközi fő irodája az 

egyetemnek, de minden karnak van egy sajátja is ahol 

fogadják a diákokat tanulmányaik szerint. Emellet mikor a 

lakhatási engedélyt kell megigényelniük a diákoknak akkor 

itt szerveztek egy tájékoztatót a dokumentumok kitöltéséről. 

Itt található a Karrier Center központja is az egyetemnek, 

amelynek egy programján volt lehetőségem részt venni melynek keretében egy „assesment 

center” szimulációban hajtottunk végre és gyakoroltuk, milyen a felkészülés nélküli 

prezentáció. Az épület másik oldalán található az egyetemi nagykönyvtár három szinten várja 

a város összes lakóját és mellette a tanuló szoba, ami 24 órás nyitva tartást biztosít az előfizető 

diákoknak. Ebben a könyvtárban általános ismeretektől kezdve sok specializációs könyv is 

megtalálható, de minden karnak van saját könyvtára ahol mindenki érdeklődési körének és 

tanulmányaihoz illeszkedő bővebb kínálatot találhat.  

Maga az oktatás minden karon más és más, nekünk a gazdasági karon előre kiadtak egy papírt 

amin rajta voltak az órák időpontjai, helyszínei, valamint a hozzájuk tartozó vizsgáké. Amivel 

azt kell, hogy mondjam igen szerencsések voltunk, mert például a pedagógia karon maguknak 

a diákoknak kellett kideríteni, hogy ki az oktató és mikor tartja az órát. A másik különbség, 

hogy ott október elsejétől folyamatosan volt oktatás kivéve az ünnepnapokat. Ezzel szemben a 

gazdasági karon egy tantárgy 5 heti oktatási időt kap amellyel megakadályozzák az 

óraütközéseket. Például a Humán Erőforrás Menedzsment órám október 1-től tartott 5 hétig 

aztán véget ért és januárban volt belőle vizsga, de a Marketing kutatás tantárgy pedig 

decemberben kezdődött befejeződött januárban és volt vizsga belőle január végén és februárban 

meghirdetve. Ezzel szemben a szlovén órák a filozófia karon októbertől januárig tartott minden 

héten és majd volt belőle a vizsga. Emiatt a beosztás miatt volt rá lehetőségem, hogy a 

magyarországi tantárgyaimat is teljesíteni tudjam.  

Az első két hétben igen intenzív programja volt a diákoknak, amely keretében sikerült 

találkoznom két magyar társammal akikkel a program végéig mondhatom, hogy bármikor 

számíthattunk egymás segítségére. Mivel magán a csereprogramon 130 spanyol és 50 török 

diák vett részt így igen nehéz volt más nemzetiségű emberekkel körül vennünk magunkat. 



Akikkel a program elején utazásaimon részt vettem. 

Az Oktober Fest utolsó napjaiban látogattam el velük 

Münchenbe egy egynapos spontán túrára valamint 

Grazba. Természtesen más nemzetiségű barátokat is 

sikerült találnom, főként Csehországból valamint 

Lengyelországból, akik 

nagyon büszkék voltak, 

hogy velünk, magyarokkal 

ilyen jól kijönnek és van 

köztünk az a híres neves 

mondás. Mikor az erasmus 

zászlós felvonulás volt és 

minden ország képviselőit 

megörökítettek egy 

fényképre, akkor rohantak 

hozzánk, hogy ők 

szeretnének minket 

támogatni, a kis 

csoportunkat és megörökíteni a lengyel magyar barátságot. 

Október végén egy pár zárthelyi dolgozat miatt 

Magyarországra kellett jönnöm, de nem szerettem volna 

sokáig maradni, de mivel a baráti társaságom ekkor már 

Horvátországban volt autós kiránduláson, így úgy döntöttem, 

hogy egy egyszemélyes utazást szervezek magamnak. Így 

október 30-án felültem a buszra és elindultam Berlinbe. Az 

időjárás pont nekem kedvezett, mert úgy volt, hogy esős hét 

lesz, de mikor odaértem csupa napfény fogadott. Úgy 

döntöttem, hogy gyalogosan járom körbe a várost, ami így 

első belegondolásból igen megterhelő főleg úgy, hogy egy 

húszkilós hátizsákot cipeltem magammal. De éppen 

ellenkezőjét éreztem. Mariborban hozzászoktam a sok 

sétához, mert minden viszonylag közel van, kerékpárt nem 



vásároltam és a tömegközlekedés mivel viszonylag kisvárosról van szó nem a legjobban 

kialakított. Tehát gyalogosan jártam be egymagam Németország fővárosát, miközben 

megpróbáltam a régen használt 

némettudásomat feleleveníteni. 

November is egy mozgalmas hónapnak 

ígérkezett. Először cseh barátaimmal 

szabaduló szobában tettük magunkat 

próbára. Majd Farkasnak, a magyar 

fiúnak nagy szerelme Horvátország így 

minden apró alkalmat megragadott, 

hogy odautazhassunk így egy hosszú 

hétvégén adtunk a kísértésnek és tettünk 

egy Isztriai utazást. Első nap ellátogattunk 

Rovinjba, másnap Pulába ahol a jóidőre 

való tekintettel úgy döntöttünk, hogy 

fürdünk a tengerben, amely azt kell, hogy 

mondjam az egyik legkedvesebb 

élményem lett. A harmadik napon mikor 

Opatijába mentünk már nem volt ilyen 

szép időnk, de az ebéd, amit 

elfogyasztottunk hazatérésünk előtt 

kárpótolt az időjárásért. Horvátországgal 

még karácsony előtt is volt egy 

találkozásunk amikor Zágrábba mentünk megnézni a karácsonyi 

vásárt annak a hírére, hogy 2018-ban a legszebben lett kikiáltva. 

De én inkább Sarajlandet emelném ki amely egy kisváros/falu 

mellett elhelyezett karácsonyi kiállítás a szebbnél szebb 

karácsonyi világításokkal.  

A január leginkább tanulással és vizsgákkal telt így sok 

lehetőségünk nem volt kirándulásokon részt venni, programokat 

szervezni így ekkor főként csak a könyvtárban gyűltünk össze és 

igyekeztünk szétosztani a feladatokat és minél többet megtanulni 

a vizsgák előtt. Annak ellenére, hogy be voltunk táblázva vizsgák, 

és prezentációk hadával soha nem tudok nemet 

mondani, ha korcsolyázásról van szó. Sikerült 

is egy összehoznunk cseh és magyar 

kiscsoportot. Sajnos korizni kevésszer tudtunk 

eljutni mert a csarnok viszonylag messze volt a 

városközponttól, de röplabdázni annál többször 

jártunk főleg úgy, hogy péntekente ingyenes 

városi rekreációra volt lehetőség, valamint a 

Tyrseva kollégium privát tornatermében is 

lehetőségünk volt játszani. Mikor a mobilitási 

program vége fele már lett megint egy kis 

szabadidőnk akkor szobatársaimmal elmentünk 

moziba megjutalmazni magunkat a jó eredményekért valamint a búcsúzkodás eljövetelekor 



még egy utolsó közös reggelit 

megejtettünk emlékül a felépített rutinra, 

hogy együtt reggeliztünk és vacsoráztunk 

az elmúlt 5 hónapban szinte minden nap. 

Mikor eljött a búcsú ideje nem gondoltam 

volna, hogy ilyen érzelmes lesz az, 

folyamatosan egy cél lebegett a szemem 

előtt 14 tantárgy, minden kredit, ezt 

csinálni azt csinálni. És akkor mikor 

mindenem bepakoltam és készen állok, 

hogy visszatérjek Magyarországra akkor 

döbbentem rá igazán, hogy milyen jó 

döntést hoztam. Minden nehézségével 

együtt elmondhatom, hogy megérte, olyan tapasztalatokat és barátokat szereztem, akiket soha 

nem fogok elfelejteni és örülök, hogy részesei lettek az életemnek, és hálás vagyok a 

lehetőségért és támogatásért amit kaptam.  

 

 

Amire figyeljen oda minden jelentkező: 

1. Pontosan követni a meghirdetett határidőket. 

2. Megnézni, hogy a megjelölt/ fogadó egyetem(ek) milyen követelményeket állítanak, mi 

a jelentkezési folyamat. 

3. Előre kinyomtatni a kiutazás előtt a majd szükséges dokumentumokat (pl.: Certificate 

of Arrival) valamint a már leadottakat egy külön dossziéban tartsuk magunknál. 

4. A kiutazás és hazajövetel dátumai. 

 

Amit AJÁNLOK: 

1. Jelentkezz minél hamarabb a határidőket tekintve, ne az utolsó utáni pillanatban. Én 

júniusban jelentkeztem „Last Minute” akcióban, amire nem érdemes várni, de ha van rá 

lehetőség, akkor élj vele! 

2. Jelentkezz minél hamarabb a képzésedet tekintve. Az egyik legjobban strukturált 

weboldallal rendelkezik az egyetem a partneregyetemek közül. DE, mivel én 

harmadévesként utaztam ki, nagyon sok meghirdetett tantárgyat már elvégeztem itthon, 

így csak 4 tantárgyat vettem fel, amikből egy volt, ami teljesen új volt, kettőt már 

tanultam így kritérium tantárgynak tudtam befogadtatni és a Szlovén kurzust pedig 

egyértelműen szabadon választhatónak. Ha többet veszek fel, akkor az mind csak 

szabadon választható lett volna. De a tanulmányaimmal sem szerettem volna 

megcsúszni így a mintatanterv szerinti tárgyakat is teljesíteni akartam. 14 tantárgy, ha 

hamarabb megyek, akkor jóval több „alap tantárgyat” tudtam volna felvenni és akkor 

nem kell párhuzamosan teljesíteni.  

3. Ha mégis párhuzamosan kívánsz teljesíteni, tudd, hogy neked kell a követelményeknek 

utánajárni, feladatokért érdeklődni, különben csúnyán megjárhatod. Nagyon kevés 

oktató tudatja szájbarágósan, hogy mit vár el. Felnőttek vagyunk, magunknak kell 



megoldani. Sőt van, hogy az órai feladatokat is számon kérik úgy, hogy tudják, hogy mi 

nem tudunk jelen lenni és nem is töltik fel a moodle-re. Legyünk résen minden 

apróságra is! 

4. Ha Mariborba jelentkezel, minél hamarabb jelentkezz kollégiumba vagy albérletbe. 

Amint megnyitják a kollégiumi jelentkezéseket pár órán belül a legjobb helyek 

elfogynak. Ajánlom, hogy úgy válassz, hogy vagy a városközpontban legyen vagy közel 

a karodhoz. Ebből a szempontból talán a TYRŠEVA a legjobb. A városközpontban van, 

és alig van olyan kar, ami 20 perc alatt ne lenne megközelíthető onnan gyalogosan. 

Emiatt nagyon sokszor a szórakozás itt kezdődik és számos extra sport lehetőséget 

biztosítanak. 

5. Szinte mindenki biciklivel jár, úgyhogy érdemes elgondolkozni, hogy szükséges-e 

beszerezni. Én nem vásároltam és nem is szállítottam oda a sajátomat. Ennek az az oka, 

hogy az én szállásomon a tárolása nem volt jól biztosítva, valamint heti egyszer kellett 

csak a város túloldalára átmennem Szlovén órára, amely kényelmes sétával is 30-45 

perc alatt kivitelezhető. De például a Tyrseva kollégiumnál igényesen kialakított tároló 

található, amelyben a saját kerékpárunkat sem sajnáljuk. De nagyon sok erasmus diák 

is árulja a használt járgányát, amikor ők hazaköltöznek a következő félév kezdetekor.  

6. Legyünk tisztában az oktatásban használatos értékelési rendszerrel, ugyanis itthon 

kapunk egy ötöst akkor örömtáncot járunk, de Mariborban bizony még megbuktunk egy 

5-ösnél. Úgyhogy érdemes ezzel is tisztában lenni, hogy itt 6-tól 10-ig terjedő 

érdemjeggyel teljesítjük a tantárgyat.  

7. Mihamarabb keresd fel a karod nemzetközi irodáját, hogy megkapd a beiratkozásodat 

igazoló Certificate of Enrollment dokumentumot, ugyanis anélkül nem tudsz 

bejelentkezni a diákkuponokra, amellyel számos étteremben, étkezhetsz 

kedvezményesen. 5 eurótól egészen a teljesen ingyenes étkezésre is lehetőség van. Erre 

azonban várni kellett a gazdasági karon egészen az első oktatási napig, de a többi karon 

ezt már a megérkezéskor kiállították.  


