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Már gimnázium óta világos volt számomra, hogy az egyetem alatt minimum egy fél évet 

külföldön szeretnék tanulni. Negyedév elején kezdtem nézelődi a megpályázható helyek 

után; mivel francia nyelvterületre szerettem volna menni, ezért viszonylag jól 

behatárolhatóak voltak a lehetőségeim. Montpellier melletti döntésem elsődlegesen a 

körülbelül öt éve tett oda látogatásomnak köszönhető. Már akkor is nagyon megtetszett a 

mediterrán klímájú, a Földközi-tenger és a hegyvidék között fekvő, közepesen nagyváros 

képe, a történelmi belváros épületeinek, keskeny utcácskáinak és kávézóinak hangulata. 

Emellett egyike a legnagyobb diákvárosoknak Franciaországban, valamint az Université de 

Montpellier Orvostudományi Karja a világ legrégebbi, még most is aktív orvos képző 

egyeteme. Egyszóval a legideálisabb hely a négy és fél hónap hosszú Erasmus tanulmányaim 

számára. 

Az oktatási rendszer sokban különbözik a miénktől. Általánosságban elmondható, hogy 

sokkal több hangsúlyt fektetnek a gyakorlatra, a problémamegoldó gondolkodás 

kifejlesztésére és a betegekkel való folyamatos kapcsolatra. A klinikai félévek során 

különböző modulok vannak; én a „Module Intégré D”-t vettem fel, mely magába foglalja a 

neurológia, pszichiátria, szemészet, fül-orr-gégészet, fej-nyak sebészet tantárgyakat. A 20 hét 

gyakorlat alatt a nemzeti ünnepnapok mellett 11 nap szabadságot vehettünk ki. Egyszer 

ügyeletre is jelentkeztem, ahol még több lehetőséget kaptam a tanulásra. Emellett 

délutánonként előadásokat hallgattam. A félév során végzett gyakorlatért havi 105 euró 

jelképes fizetést is kaptunk, valamint a tömegközlekedési bérletünk felét is megtérítette az 

egyetem. Ezeken túl még kedvezményes étkezésre is jogosultak voltunk. 

A vizsgák követelményei számomra kevésbé voltak világosak, mint itthon, de szerencsére a 

francia diákok segítőkészek voltak mindenben és így sikerült felkészülnöm a vizsgákra. Egy 

adott évfolyam vizsgáit az ország minden orvosi egyetemén ugyanazon a napon, ugyan 

abban az időben írják egy online platformon. A vizsga klinikai eseteket és hozzájuk tartozó 

kérdéseket, valamint elméleti kérdéseket is tartalmazott. 

Az egyetem francia nyelvkurzust is biztosított, melyet egy szintfelmérő előzött meg, ami 

alapján bekerültünk a körülbelül 10 fős csoportokba. Az én csoportommal leginkább 

társadalmi kérdéseket (például női-férfi egyenjogúság, családok szerkezeti változásai, 

tudomány hatása a mai világra) „boncolgattunk”. 

A Montpellier-be való érkezésem és beiratkozásom, a kisebb-nagyobb félretájékoztatások és 

információs hiányok ellenére viszonylag gördülékenyen ment. A kinti egyetem koordinátora 

sajnos nem kommunikált mindent időben és számomra megfelelően. Bankszámlát is kellett 

nyitnom a gyakorlatért kapott fizetés miatt, illetve a kollégiumi szobára biztosítást is kellett 

kötnöm.  



Az egyetem biztosított számomra kollégiumi szobát, melyben egyedül laktam, saját 

fürdőszobám is volt. A kollégiumi díj kifizetéséhez megigényelhettem egy állami segítséget, 

az úgynevezett CAF-ot, ami havi 85 eurót jelentett, így mindössze 167 euró volt a havi 

lakhatási költségem. A szállásom elhelyezkedése miatt és a gyorsabb közlekedés céljából 

vásároltam egy használ kerékpárt, ami nagyon ideális volt erre a pár hónapra, de egyébként 

a városban közösségi kerékpárok is elérhetőek. 

A város fekvéséből adódóan az itt eltöltött idő alatt számos viszonylag közel található várost 

látogathattam meg, köztük Marseille-t, Avignont, Nimes-t, Carcassone-t, Toulouse-t. 

Emellett a környező hegyekben többször is kirándultunk a többi diákkal, valamint amint jobb 

lett az idő, a tengerpartra is számtalanszor lebicikliztünk. A régióban közlekedő távolsági 

buszokra 1,6 euróért lehet jegyet váltani, de egy internetes oldalon egy eurós vontjegyeket is 

lehet találni, amik megsegítették az utazgatásokat. Az ESN montpellier-i csapata által 

szervezett eseményeken szerencsére hamar kialakult egy jó hangulatú közösség. 

Az egyetem évi 20 euróért számos sportolási lehetőséget biztosít, bármihez legyen kedvünk, 

azt megtaláljuk az órarendben. Ezen túl különleges alkalmakat is szerveznek, így vehettem 

részt egy mountain bike-os hétvégén és így próbálhattam ki a búvárkodást is. A sportkártya 

mellett, kulturális kártya kiváltásával óriási kedvezményeket kaptunk a színházra, mozira, 

koncertekre. 

Összességében úgy gondolom, hogy életem egyik meghatározó élménye volt ez a négy és fél 

hónap, sokat fejlődtem az önállósodásban és az új helyzetek megoldásában. Remélem, hogy 

minél hamarabb látom azokat az embereket, akikkel ezt az élményt megosztottam, és hogy 

ez egyszer valamikor még folytatódhat. 

 


