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Az Erasmus+ programról felsőbbéves ismerőseimtől hallottam. Már korábban is terveztem, 

hogy majd hatod évben én is szeretnék kiutazni, az ő élménybeszámolójuk után már biztos is 

voltam benne, hogy beadom a jelentkezést és én is világot látok.  

Krakkóra esett a választásom. Amellett, hogy egy gyönyörű város, többek között azért is 

előnyös, mert közel van és az utazás is olcsón és egyszerűen megoldható. A kiutazásom előtti 

napokban érkeztem haza egy másik külföldi gyakorlatról, ami miatt kissé tartottam attól, hogy 

ismét külföldre megyek és honvágyam lesz, de szerencsére nagyon jó társam volt Mákos 

Orsolya személyében, akivel hamar megtaláltuk a közös hangot. Már az utazás első perceiben 

tudtam, hogy egy csodálatos, élménydús 2 hónapot fogunk kint tölteni. 

A Portoban töltött gyakorlatomból kiindulva számítottam arra, hogy nyelvi akadályok itt is 

lesznek és ezt sajnos már az első pillanatokban megtapasztaltuk. Nagyon sokan nem beszélnek 

angolul, de valamilyen módon szinte mindig sikerült megértetnünk magunkat és fordítva is. 

Ahol ez nagyobb problémát jelentett az a kórházi gyakorlat. Szerencsére a mentorunk az ott 

töltött idő alatt legtöbbször velünk volt és segített, de előfordult olyan is, hogy ez miatt nem 

tudtam boldogulni. 

Egy vasárnapi hajnalon indultunk útnak Orsival, Budapestről busszal utaztunk egyenesen 

Krakkóba a Polskibusszal (7 óra). Kétségek nélkül ez a legjobb lehetőség a kijutásra. Kényelmes 

busz, olcsó jegy (körülbelül 3000 forintba került, de ha nem az utolsó napokban vesszük meg, 

akkor még olcsóbb is lehetett volna) és akár korlátlan mennyiségű poggyászt is vihettünk 

volna.   

 

A kora délutáni órákban érkeztünk meg Krakkóba, majd elfoglaltuk a szállást. Kissé messze volt 

a belvárostól, de tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető, így átlagosan 20 perc volt az 

utazási idő a központból. Egy 2 személyes szobát kaptunk, havonta 450 zlotyba került 

(körülbelül 34.000 Ft). Nagyon szép, modern, 1-2 éve épült kollégium volt, mindennel 

felszerelve. Egy nagy Tesco volt a szomszédunkban, ami nagyon előnyös volt számunkra is, 

illetve a Gyermekkórház is, ahol 5 hetet töltöttünk, 5 perc sétára volt a kollégiumtól. 

 

A város, főleg az óváros része csodálatos, rengeteg étterem, szórakozóhely és pub található a 

macskaköves utcákban.  A közlekedési hálózat nagyon jól van megoldva, villamossal vagy 

busszal a város minden pontja könnyen megközelíthető. Az árak hasonlóak az itthoni árakhoz, 

így a kapott ösztöndíj teljes mértékben fedezte a kint tartózkodásunkat. 

 

 



 

A gyakorlatomat gyermekgyógyászaton kezdtem, majd neurológián folytattam. Az orvosok 

általában segítőkészek voltak, próbáltak segíteni beteget vizsgálni, tanítottak, magyaráztak. A 

neurológia gyakorlat hasznosabb volt számomra. Itt minden napot szemináriummal kezdtünk, 

majd 4 fős csoportokban mentünk gyakorlatra.  Nagyon összeszedett volt a neurológia 

oktatásuk. 

 

Nagyon élveztem az itt töltött 9 hetet. Sok szép élménnyel lettem gazdagabb, új embereket 

ismertem meg. Ajánlom mindenkinek, aki szeretne külföldön gyakorlatot tölteni, 

megtapasztalni, hogy milyen egy idegen országban élni és tanulni pár hétig, de nem szeretne 

túl messzire menni. 

 

 

 

 

 



 


