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2016 augusztusától kezdve 9 hónapot töltöttem Kolozsváron. Érdemes tudni a városról, hogy 2015-

ben elnyerte Európa Ifjúsági Fővárosa díjat. Ez a kitüntetés a mai napig nem vonható kétségbe. Az 

egyetemek, kollégiumok környékén éjjel-nappal fiataloktól nyüzsög az utca, hiszen a város 

lakosságának egynegyede diák. Kiskoromtól kezdve többször jártam már Kolozsváron, de az utóbbi 

pár évben tett látogatásaim során éreztem meg azt a barátságos atmoszférát, ami a rengeteg 

fiatalnak és a város majdnem 19%-os magyar lakosságának köszönhető, és szerettem bele a városba 

annyira, hogy úgy döntöttem a Babes-Bolyai Tudományegyetemre szeretnék eljutni Erasmus 

ösztöndíjam során.  

A Babes-Bolyai Tudományegyetem az U.S. News szerint összeállított Best Global Universities 

Rankings szerint Románia legjobb egyeteme, illetve ott van a világ 500 legjobb egyeteme között. 21 

kara közöl 17 karon magyar nyelvű oktatás is folyik. Igaz ezek között nem szerepel a 

Gyógyszerésztudományi kar, de más természettudományi karokon találtam olyan számomra érdekes 

kurzusokat, laborgyakorlatokat, amiket szívesen látogattam a félév során.  

Erasmus ösztöndíjam eredetileg a Biológia és Geológia karra szólt, de lehetőségem nyílt a Kémia és 

Vegyészmérnöki karról is tantárgyak felvételére, illetve kifejezetten külföldi diákok részére indított 

kezdő román nyelvi kurzuson is részt venni a Bölcsészettudományi karon, ahol a világ minden 

kontinenséről érkeztek érdeklődő fiatalok. A félév végén szóban és írásba is vizsgáztunk román 

nyelvből.  A biológia karon citológiát tanultam laborgyakorlattal egybekötve és szakmai angol 

nyelvet. A kémia szakon elválasztási eljárások és technikák kurzust vettem fel, amit otthon 

különbözeti vizsga teljesítése mellett sikerült elfogadtatni műszeres gyógyszeranalízis tantárgyként.  

Az teendőkkel, adminisztrációs ügyekkel kapcsolatban mind a Semmelweis Egyetem, mind a Babes-

Bolyai Tudományegyetem kollégái nagyon segítőkészek voltak és hozzáértéssel kezelték a 

problémákat. Jelentkezésem során féltem, hogy nehezen fogom tudni kezelni a sok dokumentumot, 

a határidőket, de a végére mindent rendben sikerült teljesíteni.  

Az egyik legjobb élmény a 24. kolozsvári magyar diáknapok volt, ahol több mint 2000 Romániában 

élő magyar egyetemi hallgató küzd egymás ellen különböző kulturális, sport és ügyességi 

versenyekben. Engem is meghívtak az egyik csapatba. 54 csapat közül második helyezést értünk el. 

Már hetekkel a verseny kezdete előtt együtt készültünk a kihívásokra. Rengetek embert ismertem 

meg és életre szóló barátságokat kötöttem.  

Ittlétem során lehetőségem volt sok helyre ellátogatni Erdélyben. Jártam a Transzfogarasi úton, amit 

a világ egyik legszebb magashegyi útjaként tartanak számon. Megmásztam Románia második 

legmagasabb hegyét a Negoj-csúcsot (2535 m) a Fogarasi-havasokban. Kirándultam a Havasrekettyei-

vízesésnél. Voltam a Tordai Sóbányában, sétáltam a Tordai-hasadékban. Három napos gyalogtúra 

során eljutottam az Egyes-kőhöz, a Gyilkos-tóhoz és a Békás-szoroshoz.  

Soha nem feledem az itt töltött csodálatos hónapokat. Mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy 

használja ki ezt az ösztöndíj lehetőséget, amit az egyetem nyújt. Bármilyen további kérdésre szívesen 

válaszolok. Írjatok emailt a szabokinga93 gmail.com email címre. Üdv. Szabó Kinga (gyógyszerész 

hallgató) 
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