
Kedves jövendőbeli Erasmusosok! 
 

Szeretnék ezúton egy kis beszámolót tartani a saját élményeimről és 
tapasztalataimról. Én az ötödév első félévét töltöttem Párizsban fogorvostanhallgatóként. Az 
egyetemet Paris Descartes-nak vagy Paris V-nek hívják. A kinti egyetemen az oktatás 
viszonylag máshogy struktúrált, a képzés összesen 6 éves, fogorvostanhallgatóként is. Mivel 
én utolsó évben mentem ki, kint is utolsó éves hallgató voltam. Ez azért fontos, mert kint az 
utolsó év folyamán körülbelül csak betegkezelést végeznek a hallgatók és a héten csak 
egyszer van szemináriumi oktatásuk. A szemináriumok egy része kötelező, a többi szabadon 
választható. Nekünk erasmusosoknak a kinti koordinátorok állították össze a szemináriumi 
órarendet. Ami viszont tényleg nagy különbség, hogy kint ebben az évben már nem 
vizsgáznak a hallgatók, így ez a fajta erasmus mindenképpen csúszással jár a tárgyak 
elfogadtatásának nehéz volta miatt. Én gyakorlati tárgyat tudtam elfogadtatni, így a 
betegkezeléseim is inkább olyan irányba tereltem, hogy meglegyen a megfelelő esetszám. 
Ami jó a kinti kezelésekben, hogy abszolút hagynak mindent csinálni. Heti 2-3 napot kell a 
kórházban lenni reggel 8.30-tól este 18.30 –ig. Eleinte jó, ha megpróbáljuk felvenni a ritmust, 
mivel a rendszer amiben dolgoznak teljesen más. Eszközök nevei, fogpótlástani eljárások is 
néha. Így egy kis idő után könnyedén lehet beszervezni pácienseket, a tanárok illetve 
hallgatók segítőkészek, és a betegek száma is nagy. Hatodéves hallgatóként a hallgatók 
egyedül dolgoznak, bár azt hiszem, hogy minden erasmusos mellé vagy egy másik erasmusos 
hallgató (legfőképpen) vagy egy francia hallgató kerül. Ez egy tök jó dolog, legalább nem 
teljesen egyedül kell megoldani az eleinte nehéz helyzeteket. Az oktatás abszolút franciául 
történik, nem igazán beszéltek kint hozzánk angolul az egyetemen belül. Esetleg ez lehet egy 
kis kezdeti gát a kommunikációban – nyilván nyelvtudástól függ- de gyorsan belerázódik az 
ember.  

A szállást én az egyetemen keresztül intéztem. Ahhoz, hogy az egyetem ebben 
segíteni tudjon, szükséges az időben történő regisztráció azon a honlapon amelyet ők 
küldenek el nekünk kiutazás előtt. Egyetemi kapcsolattal mindenképpen egy Párizsban 
található kollégiumban fognak szállást biztosítani, de megtörténhet, hogy hamar elfogynak a 
helyek, mivel nem egyetemenként vannak kollégiumok hanem az összes egyetemnek adott 
férőhelye van különböző épületekben. Ebben az esetben sem kell kétségbe esni, további e-
mailekkel meg egy kis utánajárással lehet helyet találni.  

Nagy a diákélet, ha nem is kerülünk bele pont a közepébe rögtön, még akkor is 
könnyen összefutnak a szálak. Van egy két esemény és hely ami abszolút erasmus barát és a 
nemzetközi közeg segíthet a beilleszkedésben. Ha jó csapat alakul ki az erasmusosok között 
az egyetemen akkor sokkal több oldaláról is meg lehet magát a FOK-ot is ismerni, de 
rengeteg barátra tehet szert az ember a koliban illetve egy-két kifejezetten erasmusosoknak 
készült buliban. Én úgy tapasztaltam, hogy a franciák is egészen nyitottak a külföldiek felé, 
kell egy kicsi kitartás és akkor könnyedén beilleszkedik az ember.   

Amit még tanácsolni tudok: mindent amit lehet érdemes megkóstolni (péksütik, 
sajtok, minden, ami francia) illetve utazni, azt mindenképp érdemes. 

Remélem még jobban meghoztam a kedvet egy párizsi erasmushoz, még úgy is, hogy 
az ember csúszik vele egy egyetemi évet.   


