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Kedves Hallgatótársaim! 

Azok közé a szerencsés hallgatók közé tartozom, akik a pályázatukkal elnyerték az általuk 

kiválasztott Erasmus helyek egyikét. Számomra ez Horvátország második legnagyobb városát 

jelentette, Splitet. 2017. szeptember 17-én érkeztem és december 1-jéig maradtam. 

Split a horvát dalmáciai régióhoz tartozik és egy kis félszigeten helyezkedik el az ország hosszanti 

tengelyének közepén. Sokan úgy gondolhatják, hogy a nyaralásuk alatt volt alkalmuk rengeteget 

megtudni a horvát kultúráról és szokásokról, de azt kell mondanom, ha egy kicsit kilépünk a 

nyaraló régióból és kényelemből, akkor ezeknek az embereknek egy teljesen más oldalát 

ismerhetjük meg. 

Az Erasmus programról az egyetemen hallottam felsőbb éves hallgatóktól. Új emberekkel és az ő 

kultúrájukkal szerettem volna megismerkedni. Fejleszteni a nyelvtudásomat és megtapasztalni, 

hogy képes vagyok-e alkalmazkodni egy új, külföldi rendszerhez. 

Természetesen nem volt minden fenékig tejfel. Nehézséget okozott a sok papírmunka és 

adminisztráció, mind a kiutazás előtt, mind a kiutazás után. A szállás keresése sem volt egyszerű, 

de végül az is megoldódott. 

Az utazást saját szervezésben kellett megoldani, de mivel viszonylag közel van Horvátország, így 

több járművel (busz, vonat, repülő, autó) könnyen kivitelezhető az odautazás. Nyáron vannak 

direkt járatok, de a szezonon kívül egyszer biztos át kell szállni utazás közben. 

A szálláskeresés nagyon körülményes és nem egyszerű dolog, mert szeptember még javában turista 

szezon Splitben, úgyhogy nehéz ennyi időre, jó áron albérletet találni. Kollégiumot már a kiutazás 

előtt tudtuk, hogy nem kaphatunk, mert összesen 10 férőhely van az Erasmus hallgatók számára és 

azt is főleg olyan hallgatók kapják, akik egész évben maradnak. 

A város csodaszép, gyönyörű helyekkel, tengerrel és hegyvidékkel egy helyen. Egyik része a 

történelmi belváros, ami kezdetektől rabul ejti az embert. Nagyon gyorsan bejárható, de sosem 

lehet betelni vele. Látványosságból nincs hiány és aki a Trónok harca szerelmese, az rosszul már 

nem érezheti magát. 

Szerencsére az itteni mentalitás megengedte, hogy jó cél érdekében meghosszabbíthassuk 

hétvégéinket, illetve az időjárásra sem volt panaszunk. Így mindig volt idő utazást tervezni akár 

hosszabb időre is. A buszközlekedést ajánlom inkább, mert minden nap többször megy busz szinte 

minden távoli városba, illetve közeli látványosságokhoz is. A vonatot nem próbáltam, de elvileg 

annyira nem is ajánlott. 

A város dugig van éttermekkel, ahol a finomabbnál finomabb és friss tengeri finomságokat 

szolgálják fel, illetve a hagyományos horvát ételeket, köztük a chevapot és a dalmát sonkát is. 



Van lehetőség az itt töltött időre X-card igénylésére (kb. 80kn) amivel a város több pontján működő 

menzákon nagyon kedvezményes áron napi 3x-i étkezésre használható, kb. 5-10kn (=200-

400ft)/étkezés. És nem! Az ár nem egyenesen arányos a minőséggel. Én személy szerint nem 

igényeltem X-cardot, mert nem a campuson töltöttem a minden napjaimat, a kórházakban pedig 

nem volt ilyen menza sajnos. 

Szórakozóhelyből sincs hiány, de ott többnyire horvát zenéket játszanak és kevés az international 

buli. Az alkohol, koktélok nagyon drágák, többszöröse az itthoni áraknak, de a sör minőségében és 

árában is jó. Ezen kívül rengeteg a presszó, van mozi (minden filmet angolul vetítenek, horvát 

felirattal), homokos és sziklás strand. 

Az bolti árak hasonlóak az otthoniakhoz és minőségében is ugyanolyan termékeket kapni, szóval 

nem sokban tér el az itthoni alap élelmiszer kiadás a többitől. Ami a legköltségesebb az a szállás 

és az egyéni utazás volt. 

Az ESN-től kiutazás előtt mindenki kap egy Buddy-t. Ki jobbat, ki egy kicsit kevésbé aktívat, de 

mindentől függetlenül, bárkit meg lehet keresni a problémákkal, ötletekkel, kérésekkel, igényekkel 

és mindannyian nyitottak egy jó bulira. Az én Buddy-m egy gyógyszerész hallgató lány volt és azt 

kell mondanom, hogy sajnos összesen 1x találkoztam vele, pedig nagyon próbálkoztam :). 

Többször szerveztek utazásokat, illetve bulikat, amiken kedvezményes áron lehetett részt venni, 

csak sajnos korlátozott számban jelentkezhettünk, így sokan lecsúsztunk a programokról. Ennek 

okán jobban preferáltuk az egyénileg leszervezett utazásokat, ami igaz, hogy valamivel drágábban 

jött ki, de mégis értékes időt lehetett egy-egy helyen saját igény szerint eltölteni. 

Végül, de nem utolsó sorban, a 11 hét gyakorlatról, ami magába foglalta az anaeszteziológiát (2 

hét), a belgyógyászatot (4 hét) és a sebészetet (5 hét), ebben a sorrendben. A kapcsolattartónk 

Natalia egy nagyon fiatalos és hallgató centrikus hölgy volt, aki mindenben szívesen segített. 

Minden osztályon volt egy mentorom, aki felelős volt az én oktatási rendemért. Vagy személyesen 

ő oktatott vagy leszervezte, hogy ki oktasson az alatt az idő alatt, amit ott töltök. Ha extra kérésem 

volt vagy invazív beavatkozás, mindig részt vehettem és készséggel, nagy lelkesedéssel segítettek. 

Legjobban a sebészet tetszett, ahol egy igazán jó sebész volt a mentorom. Nagyon jól beszélt 

angolul és minden műtéten folyamatosan magyarázott. Nem csak az oktatási részről, de az 

egészségügyi rendszerről és finanszírozásról, illetve a tapasztalatairól is beszámolt. Ezzel nem csak 

vizsgára, de a diploma utáni éltre is kaptunk tippeket bőven.  

Az Erasmus alatt szélesedett a látóköröm és sokkal nyitottabban állok a külföldi emberekhez is. 

Horvátországban mindenki örömmel vette, hogy Magyarországról jöttem és ha pár szót, ha nem is 

angolul, de mindenki próbált valami kedveset mondani és kontaktusba kerülni velem. 

Ha az utolsó évben jó élményt szeretnél és kicsit kiszakadnál a szigorú egyetemi környezetből, de 

tanulni is szeretnél, akkor mindenképpen ajánlom Splitet és az Erasmust is. 

Ha egy szóval kellene leírnom a horvát mentalitást és Erasmust, akkor az a Pomalo lenne, amit 

úgy írnék körül, hogy: minden rendben van, nem kell rohanni, idegeskedni és mindig van idő egy 

kávéra és beszélgetésre. A kávé mindenekelőtt. 



Aki hosszú nyarat szeretne, annak mondanám, hogy az idő annyira jó, hogy november végén 

egyszál pulcsiban és napszemüvegben mentem boltba. A bátrabbak még a tengerben is fürödtek 

ilyenkor. 

Tipp: Hatodéves gyakorlatra bármikor lehet menni, de az egyetemen csak októberben kezdődik a 

szemeszter, így előtte se ESN program, se egyetemi élet nincs a városban, az árak magasabbak és 

a turisták is rengetegen vannak. Szezonon kívül albérletet is könnyebb találni. 

Úgyhogy Pomalo! És jelöljétek Splitet. 

Bokbok! 

 

 

 

 


