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Csodálatos  két  félévet  töltöttem  el  a  Ljubljanai Egyetem  Szociális munka  karán, mint  

Szociális munka  hallgató. Erasmus osztályunk  az  első   félévben  15  ország  diákjaiból állt. 

                             

 

 

A   Ljubljanai  Egyetem  2019-ben   ünnepelte  100  éves  évfordulóját. Több  ünnepi  

rendezvény  volt  az  egyetem  főépülete  előtt.  
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Gyönyörű őszi idő volt, sok  helyre  mentünk el  együtt  kirándulni. A kirándulásokon még jobban 

összekovácsolódott ez  a nemzetközi  csapat. A  világhírű  vintgari szorost mindenkinek  ajánlani 

tudom: több kilometer  hosszú, de megéri  végigmenni és  gyönyönyörködni  a  természet  alkotta 

csodákban.   Hideg időben és télen le van zárva, mert  balesetveszélyes !                  

                                                           

Egy  méhészeti  farmra  is  elmentünk  Bledbe  kirándulni.  Kötelező  fédőfelszerelést  kapott  

mindenki. 
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   Nemcsak  a  városon   kívül  hanem  a  városban is  találhatunk  látnivalókat. 

                                      

A   történelmi  városközpontban található  a  Ljubljanai  Vár.  Magyar emléktábla   található  a 

várban:  gróf  Batthyány  Lajos több hónapig ebben a várban   raboskodott. 

                                        

 

A  város  jelképe  a  sárkány: a  Sárkányos Híd  mindkét  végén  őrzik  a  hidat. Angolul   Dragon 

Bridge,  szlovén nyelven  Zmajski Most a  híd neve. A  monda  szerint  a  város  egy  mocsaras   

területen  épült  és  a mocsárban élő  sárkányt  egy  herceg  megölte.  A  várban  egy  emlékszobában  

láthatjuk  a  herceget  talpig   páncélban.  
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A  Szociális  munka  karon belül  is  több  rendezvény  volt.  A  képen  látható:  otthon  megfőztük   

az  országunk jellegzetes  ételét ( én paprikás  krumplit  főztem  füstölt kolbásszal) és  együtt  

elfogyasztottuk.  

Minden héten  volt   nemzetiségi  tánc, ahol  szlovén táncokat  tanítottak nekünk. Ezek  az  alkalmak  

délután voltak, tanítás után. Amikor  jelentkeztünk  és  az  egyetem   visszaigazolta, hogy  elfogadta  

a  jelentkezésünket,  utána  emailben  kaptuk meg  a  választható   tantárgyakat.  A  lakhatást  

szintén  emailben  elküldték, hogy  kollégiumot  vagy  egyéb  megoldást  kérünk. Én  mindkét  

félévben  kollégiumban  laktam:  az  őszi  félévben  a  Szociális munka kar  melletti  épületben 

laktam  a   Topniška 31-ben.  Ez  a kollégium  most  lett   felújítva: 2 ágyas  szobában  japán  

szobatársam volt.  Második  félévben  szintén kollégiumban  laktam:  kicsit távolabb,  10 perc  séta  

volt a főiskolától. Itt egyedül voltam a szobában (jobb oldali  épület).     
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A  Covid-19  első  hullámát  Ljubljanában  éltem át:  2020. március 15-el  a  szlovén kollégista  

társainkat   hazaküldték, csak  az  Erasmusos  diákok  maradhattak  a   kollégiumban. Biztonsági  

őrök  vigyáztak  ránk  a  nap  24 órájában. Szájmaszkot  kötelező  volt hordanunk  és a  másfél 

méter távolságot  betartottuk   egymás  között. Kézfertőtlenítő  volt  a kollégiumi  lépcsőházban 

felszerelve  és  állandóan  biztosították  az utántöltését. A  tanítás  folytatódott  online  formában  

és  így  tudtam  sikeresen  levizsgázni  az  5  általam  felvett   tantárgyból.  

Nagyon jól van   megszervezve   az  Erasmus  diákok  étkezése.  Az  Erasmus diákok  részére  egy  

iroda működik:  ESN -Erasmus  Student Network. Ennek az  irodának az  email-ét  is  megkaptuk  

már  a kiutazás előtt. Ebben  az irodában  kell   regisztrálni  a  Student Boni-t  és  utána  minden 

hónapban  feltöltötték   a  mobilunkra  a  havi  keretet:  3 EURO   értékig  minden nap  egyes  

éttermekben  ingyen  étkezhettünk.  De  a város  minden  pontján  található   un.   MENZÁK-on   

szintén  ehettünk, de ott  levonták  ezt a 3  EURO-t, és  a különbözetet  kellett  csak  kifizetni.  A   

McDonald's-ban   szintén  elfogadták a boni-t, így  3  EURO-val  kevesebbet   fizettünk  ott is. 

Természetesen, a kollégiumban  aki akart, az tudott  főzni is.  

                                           

 Ők  szintén  szerveztek  nekünk  több  kirándulást  pl.  Ljubljanában, a  Sörgyárba  az ESN-el  

mentem. Síelést   szerveztek és  tengerhez  kirándulást.  
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Köszönettel  tartozom   a Károli  Gáspár  Református  Egyetemnek,  tanáraimnak, akik   javasoltak  

az  Erasmus   ösztöndíjra.  Nagyon  sokat  tanultam  az egy év alatt, ezt  soha nem tudtam volna 

önerőből  megvalósítani. A  Ljubljanai  Egyetemnek   szintén  köszönettel tartozom. Lehetővé  

tette  számomra, hogy  nemcsak  a  Szociális munka karon tudtam tanulni, hanem  a  Filozófia  

karon  2020. januárban  sikeresen nyelvvizsgáztam egy   intenzív  Szlovén  nyelvkurzuson.   Ugyan 

ezen  a  karon  énekkarra  tudtam járni   és egy  csodálatos  karácsonyi  koncertünk  volt.  

                 

 

                                     

 

Mindenkinek  sok  sikert  kívánok   a  tanuláshoz   a Ljubljanai  Egyetemen   Erasmus 

hallgatóként.   


