
Tanulmányi út Varsóban a IV. évben 

 

A IV év teljes egészét töltöttem Varsóban az Erasmus program segítségével. Engem 

elsősorban személyes indokok vezéreltek, de különben Varsó Közép-Európa egyik 

legkevésbé klasszikus európai stílusú városa, ennek előnyeivel és hátrányaival. Hogy mit 

értek ez alatt? A város 90%-át szisztematikusan megsemmisítették a II. világháború alatt, 

szóval aki kis sikátoros középkori városkáról álmodik, annak nem ez a legjobb célpont. 

Viszont ennek köszönhetően a várost modernebb stílusban tervezték újra, így gyakran 

mondják, hogy Varsó egy nagyon élhető város. Felfoghatatlanul hatalmas parkokkal a város 

közepén és inkább amerikai városokra jellemző felhőkarcoló negyeddel.  

Mind az egyetem, mind a város magán hordoz egy kettősséget: azt, hogy ez az ország 

harminc évvel ezelőtt egy hihetetlenül szegény ország volt (Magyarországhoz képest), viszont 

az óta olyan ütemben fejlődnek, amit mindenki megirigyelhet. Az egyetem is ilyen: néhány 

klinikán nyugat-európai színvonal volt, míg máshol úgy éreztem magam, mintha még mindig 

az 50-es években lennénk. 

Nagy előnye az egyetemnek, hogy lehet angol nyelvű tárgyakat felvenni, amik 

általában elég jó színvonalúak, mert gyakran olyan doktorok tanítanak akik Amerikában vagy 

Angliában éltek, így anyanyelvi szinten beszélnek angolul. Természetesen itt is van kivétel: 

vannak olyan tanárok is, akiknél komoly feladat megérteni, hogy mit akarnak a szörnyű 

kiejtésük miatt. Általános az is, hogy mivel az angol nyelvű hallgatók sok pénzt fizetnek a 

képzésért, a tanárok sokkal motiváltabbak, tényleg mindent megmutatnak, ha érdeklődés van, 

viszont egyáltalán nem keménykednek értelmetlenül. 

Az helyi Erasmus irodáról összességében nagyon jókat kell írjak, mert végül is 

elintézték nekem, hogy minden tárgyamat fel tudjam venni és nem csúsztam. Néha még külön 

kurzusokat is szerveztek csak erasmusosoknak, szóval tényleg mindent megtettek, de azért 

ezért nekem is sokat kellett küzdenem. 

Szállás szempontjából nagyon jó választás Varsó. Az egyetem minden erasmusos 

hallgatónak biztosít kollégiumi férőhelyet, ahol mindenki együtt lakik, szóval társasági 

szempontból ideális, ráadásul az épületet is nem rég újították fel. Ha valaki mégis lakást akar 

bérelni, akkor az árak nagyon hasonlóak a pesti árakhoz. Az élelmiszer árak viszont akár 20-

30%-kal alacsonyabbak a magyarnál. 

Lengyelországon belül sok más érdekes célpont kinálkozik még, amiket 

buszjáratokkal elég olcsón el lehet érni, sőt a Baltikum is egyszerűen és viszonylag olcsón 

elérhető Varsóból. 

Szóval összefoglalásként mindenképpen tudom ajánlani Varsót, mert angolul lehet 

tanulni és nagyon segítőkészek. Nem is beszélve arról, hogy a lengyel sokkal jobban megélik 

a lengyel-magyar barátság hagyományát. Ha teljesen ismeretlen embereknek elmondod, hogy 

magyar vagy, az teljesen természetes, hogy a nyakadba borulnak, de lehet még egy 

Zubrowkára is meghívnak. 

 

 


