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Erasmus+ program és kalandok Írországban 

 

Sziasztok! 

Hegyi Juli vagyok, a Károli másodéves pszichológia szakos hallgatója. A 2020-as tanév 

második szemeszterét az írországi Limerickben tölthettem az Erasmus+ program keretein belül. 

Ebben a félévben pszichológiát hallgattam a University of Limerick-en. Szeretnék veletek pár 

tippet-trükköt-tanácsot megosztani, ami szerintem nektek, mint jövőbeli erasmusos diákoknak 

segítségetekre lehet.  

Partnerintézmény kiválasztása 

Számomra az, hogy szeretnék Erasmus programmal külföldön tanulni az egyetemi éveim alatt, 

már középiskolás koromban a terveim között szerepelt, hiszen hihetetlen nagy lehetőségnek 

tartom. Ennek ellenére rettenetesen féltem attól, hogy ennyire kilépjek a komfortzónámból és 

elutazzak 4-6 hónapra egy idegen országba, ahol egy külföldi egyetemen idegennyelven kell 

tanulnom. NE FÉLJETEK! Életem egyik legjobb döntését hoztam meg, amikor az utolsó 

pillanatban beadtam a pályázatomat. Ehhez a szükséges papírokat kell kitölteni, valamint a 

fogadó intézménynek kell írni egy motivációs levelet. Én személy szerint úgy választottam 

egyetemet, hogy tulajdonképpen országot választottam. Mindenképp északabbra szerettem 

volna menni, így Hollandiát és Írországot jelöltem meg.  De praktikus szerintem először az 

egyetemek honlapját végig böngészni, hisz onnan rengeteg információt gyűjthettek magáról az 

egyetemről, de az oktatási folyamatról is. 

Írországról és az ír emberekről 

Bizonyára, ha ezt a beszámolót olvasod, akkor már számításba vetted, hogy Írországba utazz, 

úgyhogy azt a sztereotípiát is biztosan ismered, hogy rengeteget esik az eső. Ezt nem tudom 

megcáfolni, hiszen szerintem az ott tartózkodásom minden egyes napján esett valamennyit. Ha 

csak napi ötször 10 percet, akkor is. De sajnos vannak olyan napok is, amikor reggeltől estig 

szakad. Kérlek, ez ne tántorítson el. Nagyon hamar hozzá lehet szokni ehhez, nyilván a ballábas 

napokon jobban bosszankodik az ember, ha már korán reggel elázik, de rövid idő alatt már 

inkább az tűnik csak fel, hogy ha nem esik. Mindenképp javaslom, hogy szerezz be esőkabátot, 

esőnadrágot, vízálló cipőt, esernyőt és olyan táskavédőt, amely alatt nem áznak el a füzeteid / 

laptopod. Egyébként egy természeti csoda az egész ország! Limerick egy nem olyan óriási 

város, de mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. Az a része a városnak, ahol az egyetemi 
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kampusz található, elkülönül a centrumtól, de tömegközlekedéssel vagy akár biciklivel 

könnyedén és gyorsan megközelíthető. 

Az ír emberek, akiket volt szerencsénk megismerni, egytől egyig nagyon segítőkészek és 

barátságosak. Bármikor kérdezhettünk tőlük, kedvesen válaszoltak. Viszont ehhez a te 

kezdeményező készségedre szükség lesz, mert jobban szeretik az interakciókat folytatni, mint 

elkezdeni.  

Szállás 

Én olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy teljesen véletlenül egy barátnőmmel (Somogyi 

Adél – olvassátok el az ő beszámolóját is) ugyanúgy a Limericki Egyetemre adtuk be a 

jelentkezésünket, így a szállást is együtt intéztük. Ahol mi laktuk, az egy kedves házaspár 

kertvárosi háza volt, ahol erasmusos vagy helyi diákoknak adtak ki szobákat.  Ez 10 perc sétára 

helyezkedik el a kampusztól, úgyhogy tökéletes helyen van. Összesen öten laktunk abban a 

házban, rajtunk kívül még három ír fiatal élt ott. Így aztán a bérleti díj 380 Euro volt, ami soknak 

tűnhet így elsőre egy szobáért, de ha jobban körülnéztek és megnézitek az egyébként gyönyörű 

és szuperül felszerelt kollégiumok árait, máris nem lesz olyan elrettentően drága.  

Egyetemi tanulmányok 

Erasmusos szabály, hogy minimum 15 ETCS értékű kreditet kell teljesíteni a félév során, így 

aztán én személy szerint 4 tantárgyat választottam (egy tantárgy = 6 ETCS), de természetesen 

ennél lehet többet is, ha bevállalós és szorgalmas vagy. Ezeket a tárgyakat itthon, mint szabadon 

választható tárgyakat tudtam elfogadtatni (3 kredit/tárgy). Fontos, hogy kiutazás előtt 

intézzetek kedvezményes tanrendet és beszéljetek az érintett gyakorlati tárgyak oktatóival, 

hogy vállalnak-e erasusos diákot és ha igen, milyen feltételekkel és teljesítési móddal. 

Sajnos számunkra ez a szemeszter a Covid-19 miatt sokkal hamarabb zárult, mint szerettük 

volna, úgyhogy az évvégi vizsgákat alternatív megoldásokkal helyettesítették (évközi és évvégi 

alternatív beadandók, csoportmunkák, prezentációk, egyéni kis kutatások). 

Utazás és kalandok  

Én Pozsonyból repültem Dublinba, majd a fővárosból a Dublin Coach társasággal jutottam el 

Limerickbe. Természetesen rengeteg alternatíva van a buszokra és vonatokra, érdemes ezekről 

is tájékozódni. 
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Ha csak egy tanácsot fogadsz meg tőlem, akkor az az legyen, hogy használj ki minden alkalmat 

az utazásra, kirándulásra és a kalandozásra. Gyönyörű az egész ország, úgyhogy szerintem nem 

nagyon tudsz olyan helyre utazni, ahol nem állna el pár pillanatra a lélegzeted a látványtól. 

Ehhez javaslom, hogy csatlakozz az International Society-hoz, mert velük szervezett utakon 

vehetsz részt, viszonylag jó áron. Egyénileg nem megoldhatatlan, de jóval nehezebb eljutni a 

tengerpartokhoz és egyéb hegyes-völgyes csodákhoz. 

Egyébként az egyetem rengeteg society-val rendelkezik, erről is tudsz tájékozódni az egyetem 

honlapján. 

Egyetemi élet 

Maga a kampusz hihetetlen nagy területen helyezkedik el, már maga a bejárása is egy külön 

kalandos program. Garantáltan el fogtok tévedni jó párszor, de mint korábban írtam, kérjetek 

nyugodtan útba igazítást, mert nagyon segítőkészek, sőt el is kísérnek majd. Az egyetemi 

könyvtár valami káprázatos, nagyon modern és gigantikus, rengeteg teremmel és 

tanulószobával felszerelve. Az egyetemi kampuszon két pub, sok kávézó, élelmiszerbolt, 

étterem, sőt még bank és könyvesbolt is található, szóval tényleg úgy van kialakítva, hogy a 

hallgatóknak ne kelljen napközben, sőt akár egész héten tömegközlekedni, hogy bevásároljanak 

vagy bulizzanak. A koordinátorok és tanárok is nagyon kedvesek, mindenben segítenek.  

 

Én rettentő hálás vagyok ezért az időszakért, nagyon meghatározó volt számomra, rengeteg 

élménnyel és tapasztalattal gazdagodtam, úgyhogy csak bátorítani tudlak, hogy vágj bele ebbe 

a kalandba.  

Ha bármi kérdésed van, keress nyugodtan bizalommal a közösségi oldalakon, vagy emailben. 

Email: hegyi.julcsi@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/hegyi.julcsi/ 

Instagram: https://www.instagram.com/hegyi_juli/ - itt sok-sok képet találsz majd😊 
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