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Az V. Év őszi félévében a Varsói Orvosi Egyetemen folytattam tanulmányaimat Erasmus+ 

program keretében a Campus Mundi ösztöndíj támogatásával. Választásom sokakat 

meglepett, hiszen valljuk be Varsó annak ellenére, hogy Kelet-Közép Európa egyik 

nagyvárosa nem tartozik a legnépszerűbb utazási célpontok közé. Ugyanakkor, ezért a 

pályázás során nem kellett aggódnom, hogy vajon marad-e még hely vagy sem. A 

jelentkezéshez annyit fűznék hozzá, hogy itthon érdemes minél előbb, lehetőleg már a 

helyosztó után elkezdeni tárgyelfogadási kérelmekkel bombázni a klinikákat, mert az átfutási 

idő olykor heteket is igénybe vett. Varsó előnyös volt abból a szempontból, hogy sok tárgy 

tematikája megegyezik az itthonival, ezért könnyen összeegyeztethető a két tanterv. De még 

így is pár tárgyat itthon kellett megcsinálnom. Viszont mivel a félév Lengyelországban csak 

októberben kezdődött így volt rá lehetőségem. 

A varsói egyetemen a tanulmányi ügyek intézése viszonylag gördülékenyebben ment, bár 

arra fel kell készülni, hogy az általunk összerakott órarend akár az utolsó pillanatban is 

változhat, de a kinti koordinátorok igyekeznek minden gondot hamar megoldani. Az oktatás 

jellege hasonló, mint nálunk. Van egy angol es egy lengyel nyelvű évfolyam és a felsőbb 

években szintén blokkosított az órarend. A vizsgák a legtöbb esetben a blokkok végén 

vannak, így bár az elején furcsának tűnt az egy hetes vizsgaidőszak, teljesen korrekt, az 

összes vizsgát le lehet tudni év közben. A tanárok többnyire lelkesek és az angolt is egész jól 

beszélik, de mindenhol vannak kivételek. 

Megélhetés szempontjából Varsó nagyon hasonló Budapesthez, egyedül az éjszakai élet 

drágább. Lakhatás tekintetében én mindenképp az egyetemi kollégiumot ajánlom, persze 

nem olyan nyugis és kényelmes mint egy albérlet, de lényegesen olcsóbb és a főbérlővel 

sem kerülhet az ember összetűzésbe. 

A félév során rengeteg féle embert ismertem meg és számomra ez volt talán a 

legérdekesebb része a kint töltött időnek. Ahogy a legtöbb helyen, itt is főleg spanyol es 

olasz diákok vettek részt a mobilitásban, de persze más nációk is képviseltették magukat. A 

házigazdák többnyire kedvesek, a mentorok kifejezetten segítőkészek voltak az első 

hetekben, megkönnyítve ezzel a beilleszkedést. 

Varsóra jellemző, hogy egymás mellett láthatjuk a jelen és a múlt képeit. Látványos példa 

erre a kommunista érából fennmaradt robosztus szürke épületekkel és a modern 

felhőkarcolókkal teli üzleti negyed. Ezt egészíti ki a második világháború után újjáépített 

óváros és számos gyönyörű park. 

Összességében Varsó egy pezsgő, folyamatosan fejlődő nagyváros sok programmal és 

kikapcsolódási lehetőséggel. Ezen kívül a Balti államok és a skandináv térség sincs túl messze 

tőle, így hosszabb utazások kiindulópontja  is lehet. Megközelíthetősége is jó, Budapestről 

vonattal, busszal és repülővel átszállás nélkül viszonylag olcsón el lehet jutni Varsóba. A 

lengyel nyelvismeret hiánya kezdetben okozhat némi nehézséget, de egyre többen beszélik 

az idősebb korosztályból is az angolt, ezen kívül az egyetem biztosít erasmusosoknak kezdő 

lengyel oktatást. Ráadásul magyarként a két ország  közti barátság miatt még szívélyesebb 

fogadtatásra lehet számítani. 


