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11 hetet töltöttem Brassóban a Transilvania University hallgatójaként, amit az Erasmus+ 

szakmai gyakorlatos mobilitási program tett lehetővé. Ismerősöktől hallottam először a 

programról. Kiváló lehetőség külföldi tapasztalatok szerzésére, nyelvtanulásra és kapcsolatok 

építésére. Pécsen az Általános Orvostudományi Kar általános orvos szakos hallgatója vagyok 

és azért választottam Romániát, mert kíváncsi voltam az itteni orvosok tevékenységére, 

valamint a helyi magyarság helyzete is érdekel. 



A barátnőmmel és egyben csoporttársammal mentünk Brassóba. Kocsival utaztunk Pécsről, az út 

körülbelül 10 órát vett igénybe. Elvárásaink a román autóutakkal kapcsolatban nem voltak, ezért nem 

is csalódtunk.  Megérkezésünk utáni napon az Erasmus irodában kellett jelentkezni, két nappal később 

küldték email-ben az Arrival Form-ot. 

Egy lakást béreltünk Airbnb-n keresztül, ami nagyon felszerelt és otthonos volt. Az itteni albérlet árak 

azonban jóval magasabbak a Pécsieknél, bár ebben szerepet játszhat az is, hogy rövid időre béreltünk 

lakást. Számos ingatlanközvetítő irodával próbáltam felvenni a kapcsolatot, akik kedvezőbb áron 

hirdettek lakásokat azonban egyikük sem méltatott válaszra. Ezért maradtunk a jóval drágább, de 

megbízhatóbb Airbnb-nél. A kollégium nem jöhetett szóba, mert csak rossz dolgokat hallottunk róla, 

valamint a leírásában is szerepelt, hogy konyha egyáltalán nem található az épületben. Ez számunkra 

elfogadhatatlan volt. 

 A klinikai gyakorlatok elkezdéséhez Prof. Dr. Lorena Dimával kellett kapcsolatba lépünk, ami az 

elején még nem volt nehéz feladat. Ő irányított minket tovább a gyakorlatvezetőinkhez sebészetre, 

illetve gyermekgyógyászatra. Az 5 hetes sebészet és traumatológia gyakorlatot a megyei kórházban 

töltöttük. Az orvosok és nővérek kedvesek voltak, a főnővérrel pedig magyarul is tudtunk 

kommunikálni. Az itt eltöltött idő alatt véleményem szerint nagyban gyarapodtak gyakorlati 

készségeink. Gyermekgyógyászaton is kedvesek és segítőkészek voltak a diákok és orvosok egyaránt. 

A viziten szinte mindig volt valaki, aki angolul elmondta, hogy mi történik. A többi diákkal 

vizsgálhattunk gyerekeket, tanulmányozhattuk a kórlapokat. Összességében kiváló hely volt szakmai 

és gyakorlati ismereteink bővítésére. 

A második héten volt egy tájékoztató az Erasmusos diákoknak ahol az általuk tervezett programokat 

ismertették. Nem szerveztek sok programot. Az itt eltöltött 11 hét alatt mindössze kettőt. Sajnálatos 

módon, ezeken nem tudtunk részt venni egyéb elfoglaltságaink miatt.  Ezen kívül nem szerveztek sem 

bulit, sem ismerkedésre való esteket, kirándulásokat. Mivel mi nem az egyetemre jártunk órákra és 

nem kollégiumban laktunk, gyakorlatilag egy Erasmusos diákot sem ismertünk meg, amit nagyon 

sajnálunk.  

Brassó körülbelül kétszer akkora, mint Pécs, dupla annyi lakossal. A belváros nagyon rendezett és 

szép, teli éttermekkel, kávézókkal, boltokkal. Áraikat tekintve szinte megegyeznek a pécsiekkel. Az 

éjszakai élet számos lehetőséget kínált, ami némiképp vigaszt nyújtott az Erasmusos programok 

hiányára. 

 

A környező túralehetőségek azonban kihagyhatatlanok. Jártunk a Bucsecs Nemzeti Parkban kétszer is. 

A Brassó környéki hegyek is nagyon szépek, de az emberek sajnos sokat szemeteltek. Közel vannak 

továbbá a Fogarasi-havasok, a Királykő Nemzeti Park és még számos gyönyörű természeti kincs, amit 



érdemes megnézni. Kicsit többet kellett utazni, hogy eljussunk Erdély magyarlakta településeire, 

melyek nagyon rendezett, igényes települések csupa kedves emberrel. Ellátogattunk Tusnádfürdőre, 

Székelyudvarhelyre, Csíkszeredára, Sepsiszentgyörgyre és jártunk a Szent-Anna tónál is.  

 

 

 

 

 

Mindezek tükrében azt mondhatom, hogy aki azon gondolkozik, hogy jelentkezzen-e 

Erasmusra, feltétlenül vágjon bele, hiszen mindenki másképp éli meg, és mindenképpen éltre 

szóló élményt, tapasztalatot jelent! Azoknak ajánlom Brassót, akik szeretnek túrázni, nem 

félnek a kihívásoktól.  
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