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 Az én Erasmusos történetem igazából egy évvel korábbra nyúlik vissza, ekkor jártam 

először Pécsett, egy két hetes ösztöndíj keretein belül. Barátommal együtt ekkor 

döntöttük el, hogy ha leszünk olyan szerencsések, hogy részesülhetünk az Erasmus 

ösztöndíj nyújtotta lehetőséggel akkor ezt szeretnénk Pécsen tölteni. Így is történt. 

 

 Hiába, hogy nem első alkalommal járunk itt, mégis a megérkezésünkkor tele voltunk 

izgatottsággal, hogy vajon mit merre találunk, melyik klinika hol van, hová kell órákra 

menni, szóval az ilyenkor természetes kérdések bolyongtak bennünk is, és persze az 

örökös kérdés, hogy hogyan fognak fogadni az itteni diákok. Már az első hét elteltével 

tudtuk, hogy jó helyre jöttünk, mondhatom, hogy egy teljesen más világ, mint otthon. 

Legfurcsább talán az volt a számunkra, hogy itt átlagosan egy előadás időtartama 45 

perc, ami nálunk minimálisan másfél óra, de akár 3 órás is lehet.  

 

 Nagyon sokan megkérdezték tőlünk, miért éppen Pécs, erre akkor sem és őszintén 

szólva most sem tudnék választ adni. Kiemelhetném külön az egyetemet a robusztus 

épületével, a korszerű technikai felszereltségével, vagy akár a 400-ágyas klinikát (ahol az 

első legnagyobb meglepetés az volt, hogy kinyílik előttünk az ajtó és hogy tényleg léteznek 

ilyen klinikák) vagy akár a várost a látványosságokkal, a hangulatával, a folyamatosan 

pezsgő életével. 

 

 A hetek múlásával egyre több embert ismertünk meg és már az év végére nem fordult 

elő olyan eset, hogy ismerőssel ne találkoztunk volna az egyetem körül, ez már nagyon jó 

érzéssel töltött el. Persze az idő telt és egyre vészesebben közeledett a vizsgaidőszak, ami 

szintén egy teljesen új élmény volt a számunkra. Az első vizsga és az azt megelőző éjszaka 

mindenképpen egy feledhetetlen 'élmény' marad a számomra. így a vizsgaidőszak 

végének a közeledtéhez azt érzem, hogy sokkal többet tanultam, mint gondoltam volna, 

hogy fogok.   

 

 Megtapasztalhattam milyen szóbeli vizsgára tanulni és azt a következtetést tudom 

levonni, hogy szóbeli vizsga keretein belül sokkal jobban fel lehet mérni egy diák 

felkészültségét az adott anyagból, illetve könnyebb a hiányosságait is felismerni, persze 

attól sem lehet teljesen eltekinteni, hogy a szóbeli vizsgáztatás az szubjektív ellentétben pl. 

egy tesztvizsgával. 

  

 Összességében egy csodálatos félévet töltöttem itt Pécsett, ez köszönhetően a 

diáktársaknak, a jó hangulatú és mindig magas színvonalú oktatásnak, PTE 

munkaközösségének (külön köszönet az Erasmus iroda munkaközösségének a 

türelmükért és, hogy bármilyen probléma vagy kérdés merült fel bennünk készségesen a 

segítségünkre voltak), illetve a színes programok sokaságának, amit a város nyújt nap, 

mint nap.  

 

Köszönöm PTE! 
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