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  Erasmus ösztöndíjjal az őszi félévemet tölthettem el ebben a remek lengyel városban. 

Előzetesen azért választottam Poznant, mert csak jót hallottam róla és mert a tanmenet 

hasonló az itthonihoz, így a legtöbb tantárgy befogadható itthon. Utólag elmondhatom, jól 

döntöttem, rengeteg élménnyel és baráttal gazdagodtam, megtapasztaltam egy eltérő 

oktatási rendszert, ráadásul idegen nyelven.  

  Az oktatás tömbösítve zajlik, valamint nincs téli vizsgaidőszak. Az egyes tárgyak letelte után 

általában egy záró dolgozat vagy teszt van, esetleg gyakorlati jegyet vagy csupán aláírást 

kapsz. A számonkérések a Semmelweisen edződteknek nem okozhatnak problémát. Az 

órarended hétről hétre változhat, hogy mennyire zsúfolt nyilván attól függ milyen tárgyakat 

vettél fel, de általánosságban elmondható hogy több szabadidőd van és kevesebbet kell 

tanulni. A gyakorlatok hasonlóan zajlanak az itthoniakhoz, páciens van elég, a fiatalok és 

középkorúak nagy része beszél is angolul. Más esetben a gyakorlatvezetők készségesen 

segítenek, szintúgy a csoporttársaid. A klinika jól felszerelt, modern, a legtöbb órád egy 

hatalmas épületben van, ami ha kollégiumba laksz, körülbelül 300 méter séta. A szintén 

szomszédban lévő könyvtárban megtalálható minden könyv és szakirodalom, amiből 

tanulnod kell. 

  A város szép, középkori főterét meglátogatni minden alkalommal felüdítő. A belvárosban 

megtalálható minden nagyobb üzlet, rengeteg étterem, bár, szórakozóhely. A sportolási 

lehetőségek kiválóak, akár a szabadban, a számos park és sportpálya valamelyikén, akár ha 

valamilyen beltéri elfoglaltságot űzöl. Vonattal és busszal az összes lengyel város könnyedén 

elérhető, mint ahogy Németország is. A nemzetközi repülőtérről pedig időnként remek 

jegyeket lehet kifogni Európán belül. 

  Kollégiumba kerülni egyszerű, minden erasmusszal érkezőnek biztosított volt. Én az Eskulap 

nevűbe kerültem, teljesen meg voltam vele elégedve. A szobák megfelelőek, minden szinten 

konyha és mosókonyha is van, amiket bármikor és ingyen használhatsz. Főként spanyol és 

francia társaim voltak, velük és az egyéb szinteken lakó lengyelekkel kötöttem barátságot. Az 

Eskulap 13 szint, minden este van valami party, vagy ha más nem, a földszinten lehet játszani 

billiárdot, csocsót. Akivel csak találkoztam nyílt, kedves ember volt, a lengyelek pedig 

valóban szeretik a magyarokat. 

  Szerintem abszolút érdemes Poznant választani, mint erasmus úti célt, én nagyon élveztem 

a teljes ott töltött időmet. Az ország gyönyörű, a lengyelek rendesek, a sör finom és még az 

egyetemen is tanulhatsz új dolgokat. Örülök, hogy Poznant választottam és mindenkinek 

csak ajánlani tudom. 
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