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Élménybeszámoló 
 

A Pécsi Tudományegyetemről az egyik barátnőmtől hallottam 

először, aki tavalyelőtt töltött itt egy félévet, mint vendéghallgató. 

Az ő példájára én is egy félévre írtam a szerződésemet, majd annyira 

megszerettem itt lenni, hogy meg is hosszabbítottam.  

Az Erasmus program kínálta lehetőség által szerettem volna bővíteni 

tapasztalataimat a fogorvostudományon belül, hangsúlyozottan 

szerettem volna formálni manualitásomat, a páciensek kezelésénél 

való magabiztosabb, rutinosabb magatartásomat. Mindezek mellett 

szerettem volna magamat kipróbálni egy új környezetben, új 

dolgokat tanulni, új emberekkel, új lehetőségekkel megismerkedni. 

Sajnos, ha jól emlékszem talán a második félév negyedik hetén a vírushelyzet miatt elrendelték, hogy nem 

szabad látogatnunk az egyetemi intézményt. Ekkor a PTE is meg az otthoni egyetemem is felkínálta azt a 

lehetőséget, hogy otthonról folytassam tanulmányaimat vagy ‘befagyasszam’ az itteni félévemet és az 

otthoni oktatásba bekapcsolódjam.  

Rövid mérlegelés után úgy döntöttem, hogy itt maradok és befejezem az elkezdett félévet. Az első féléves 

tapasztalataim alapján annyira bíztam a kapcsolattartóim, az oktatóim és az itt szerzett barátaim  

kedvességében és segítőkészségében, hogy tudtam, hogy nem lehet semmi gond.  

Nem csalódtam a megérzéseimben. Nagyon szépen átvészeltem ezt az időszakot. Végig úgy éreztem, hogy 

támogatnak, ha elakadtam, hogy nem vagyok itt sem egyedül.  

Az előzőleg kitűzött céljaim közül talán a manualitásom fejlesztését nem tudom teljesen kipipálni a 

vírushelyzet adta korlátozottságok miatt. Az online platformos oktatás által viszont úgy érzem, sokat 

fejlődtem. Egy teljesen más tanulási formával ismerkedhettem meg, mely színvonalas és jól megszervezett 

volt, annak ellenére, hogy az elején mindenki picit izgult, be fog-e válni ez az új rendszer. Nagyon sok 

esettanulmányt mutattak be az oktatóim, részleteire bontva és ezeket szeretném kiemelni, mivel úgy 

érzem, hogy az esetismertetések által sok olyan információhoz hozzájutottam, amelyeket majd munkám 

során bátran kipróbálhatok, alkalmazhatok egy probléma megoldásában.  

Mivel ebben az időszakban az otthonmaradást parancsolta a lelkiismeretem, nem tudtam túrázgatni és 

ellátogatni azokra a helyekre, amiket az első félévben kihagytam és most be szerettem volna pótolni. 

Szerencsémre a Mohácsi Busójáráson részt tudtam venni, amely hatalmas élmény volt. Többször láttam 

már mikor vetítették a tévécsatornákon, de élőben mikor elrabol egy óriási nagy busó, teljesen más 

élmény.   
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Pozitívan gondolok vissza erre az időszakra, nem bántam meg, hogy maradtam, sőt örülök, hogy volt 

lehetőségem maradni és befejezni az itteni tanulmányaimat.  

Végezetül szeretném megköszönni, a lehetőséget, hogy itt tölthettem egy teljes évet az egyetemista 

éveimből, ezen a befogadó, barátságos egyetemen és köszönöm a rengeteg támogatást, kedves szót, 

segítséget.  
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