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Az Erasmus programnak köszönhetően 1ehetőségem nyílt két tanulmányi félévet
Norvégiában eltöltenem. Amellett, hogy rengeteg új barátot szereztem és számtalan új élménnyel
gazdagodtam, olyan szakmai és idegennyelvi tudásra tettem szert ami ilyen rövid idő alatt itthon
elképzelhetetlen lett volna. Ennek tudatában ismét pályáztam az ösztöndíjra és szakmai gyakorlat
keretein belül Belgiumban, a Katho Kortrijk nemzetközi irodájában töltöttem el további négy
hónapot, amiről egy rövid beszámolót készítettem.

Az irodában az érkező cserediákok adminisztrációs ügyeit intéztem, de emellett néhány tanulmányi
kurzuson is részt vettem. Átlagosan naponta 4-8órát dolgoztam, a munka mennyiségétől és
tanulmányi órarendtől függően. A teendőimet elsősorban számítógépen intéztem (excel, word,
egyéb irodai alkalmazások), de számos szabadidős tevékenység, a partnerintézménnyel való
kapcsolattartás és a különböző kulturális programok összeállítása is a feladataim között szerepelt. A
hallgatók órarendjét és a tárgyakhoz, projektekhez tartozó segédanyagot én rendszereztem, illetve
állítottam össze.

A Katho-n évek óta hagyomány, hogy a cserediákoknak rengeteg kulturális programot szerveznek.
Ilyenek például a londoni, párizsi, amszterdami buszos kirándulások, de belga nagyvárosokba és
múzeumokba is szerveznek túrákat. Több útra én szerkesztettem vagy frissítettem a prospektusokat,
rövid összefoglalót készítettem a látnivalókról. A kirándulásokat a főiskola támogatta, így rendkívül
kedvezményes áron (kb 25 euróért) lehetett megvásárolni rá a jegyeket. Megrendezésre került egy
fedett pályás síelés is, ami 15 euróért az utazás költségeit és a kölcsönzés díját is magában foglalta!
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Közel 30 meghirdetett tárgy közül válogathattak a Kortrijkba érkező cserediákok, ami mellett a
lehetőség nyílt idegen nyelvi kurzusok látogatására is. Én a Doing Business in Asia, Production
Aspects, Finance és Accounting tárgyakat és francia nyelvet választottam, amiket rendkívül
hasznosnak találtam. Az anyagok nagy részét már itthon is tanultam, a gyakorlatias megközelítés
azonban szélesebb látókört biztosít az érintett témákban, a szakmai nyelv elsajátításáról nem is
beszélve. Személy szerint ezt tartom a külföldi tanulmányok legnagyobb előnyének, hiszen
megtanít az itthon megszokottól eltérően is gondolkodni.

A sportolási, szórakozási és városnézési lehetőségek kiválóak Kortrijkban, illetve egész
Belgiumban. Számos uszoda és konditerem várja a sportolni vágyókat, a várost kettészelő folyón
pedig kajakozási lehetőségek is adódnak. Számomra a legszimpatikusabb pedig az volt, hogy az
emberek zöme kerékpárral közlekedik iskolába, munkába vagy akár bevásárolni is. Szinte minden
út vagy a járda mentén elkülönített kerékpárút van felfestve, ami szabad és biztonságos közlekedést
tesz lehetővé. A vasúthálózat az egész Unión belül itt a legsűrűbb, amire nagyon kedvező áron lehet
jegyeket és bérleteket váltani. Kerékpárt bérelni pedig havonta már 5 euróért lehet.
Összefoglalásként tehát kijelenthető, hogy a körülmények kiválóak ahhoz, hogy az ember világot
lásson!

A belga emberek rendkívül kedvesek, sok a látnivaló, az ország az Unió központja és az oktatási
színvonal is rendkívül magas, így a kellemes könnyedén összeegyeztethető a hasznossal.
Összefoglalásként tehát minden főiskolás és egyetemi hallgatónak azt javaslom, hogy éljen az
Erasmus program kínálta lehetőségekkel, hiszen olyan élményekben és szakmai fejlődésben lehet
része, ami ritkán adatik meg az életben.
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