Student z WIBC – Jurij Wołoszyn zachęca do wyjazdu na studia semestralne
do Budapesztu, w ramach programu Erasmus+.

Cześć! Mam na imię Jurij i jestem studentem 2 roku studiów magisterskich
w SGSP. Semestr zimowy spędziłem w Budapeszcie, a dokładnie na wymianie
Erasmus+ na Uniwersytecie Spraw Publicznych.
Postanowiłem wyjechać na tą wymianę z kilku przyczyn: po pierwsze byłem już
na Węgrzech i zawsze mnie przyciągała ich kultura. Budapeszt dla mnie zawsze
wydawał się miastem w którym ciągle coś się dzieje, studenckie imprezy,
festiwale, sportowe eventy. A po drugie powiedziałem sobie „Dlaczego by nie
skorzystać się z możliwości wyjechania na wymianę, jeżeli uczelnia pomaga
w całym etapie rekrutacyjnym, oferuje stypendium i masz szansę zapoznać się
z systemem nauczania w innym kraju?”
Oceniam swój pobyt bardzo pozytywnie, m.in. akademik w którym mieszkają
studenci zza granicy, sposób prowadzenia zajęć, węgierską kuchnię, miasto
i jego architekturę.

Widok z okna akademiku.

Na samym początku trzeba się przyzwyczaić do rytmu miasta i do języka,
ponieważ język Węgierski nie jest podobny do żadnego innego. Akademik
znajduje się nie w samym centrum, ale blisko jest stacja metra, którym w 15
minut można dojechać do centrum Budapesztu.

Widok z Cytadeli.

Chciałbym jeszcze napisać o sposobie prowadzenia zajęć na uczelni. Ponieważ
byłem jedynym studentem zagranicznym na swoim wydziale, większość zajęć
było prowadzone w języku węgierskim, ale zawsze obok mnie siedział lokalny
student, który mi wszystko tłumaczył na angielski. Sposób zaliczania był do
uzgodnienia, i zazwyczaj indywidualny.

Most Seczeni

W trakcie studiów miałem możliwość pojechać z Węgierskimi strażakami na
poligon do miasteczka Hatvan, które znajduje się w 50km od Budapesztu.
Na tym treningu poznałem, jak działają służby ratownicze w poważnych
wypadkach drogowych, pożarach w pomieszczeniach
zamkniętych/zablokowanych i również miałem kurs pierwszej pomocy.

Trening na poligonie w Hatvanie.

Ogólnie oceniam swoją wymianę bardzo dobrze, i bardzo się cieszę, że miałem
możliwość wyjechać do innego kraju na cały semestr dzięki programowi
Erasmus+.

