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 Erasmus+ tanulmányi mobilitás programmal 2018/2019 őszi félévben Krakkóban töltöttem a 

tanulmányaimat, az Ignatianum-on, pszichológia szakon. Itt az őszi félév október elejétől 

január végéig tart, mindössze két hét vizsgaidőszakkal január második felében.  

 Érdemes tudni, hogy itt a pszichológia szak osztatlan, 5 éves formában van, tehát 

tantárgyanként eltérő, hogy mennyire alapoz korábbi ismeretekre, de észrevételem szerint 

azok a diákok is boldogultak, akik pszichológiai tárgyakat vettek fel miközben pedagógiát, 

politológiát tanulnak, legfeljebb kicsit több energia ráfordítással. Én a pszichológia témájú 

tárgyakon (Kulturális pszichológia, Család- és párterápia, Kriminálpszichológia, Kulturális 

antropológia) kívül angol nyelvórát is vettem fel. A tantárgyaimmal nagyon elégedett voltam, 

kimondottan örültem a kriminálpszichológiának és a kulturális különbségekkel foglalkozó 

óráimnak, melyek a Károli törzsanyagban kevésbé hangsúlyosak, ezekre az órákra többnyire 

egy-két beadandót kellett írni. A Családterápiás órára viszonylag sokat kellett készülni, 

beadandókat írni, ZH-zni és vizsgázni is, de nagyon hasznos ismereteket szereztem, illetve 

ismétlésnek is jó volt pár témában. Általánosságban igaz, hogy az órákon katalógus van, 

tehát minimális hiányzás megengedett. A tanáraim nagyon segítőkészek és közvetlenek 

voltak, az órák többnyire kiscsoportosak voltak. A választék angol nyelvű tárgyakból egész 

nagy, egy nem angol anyanyelvi egyetemhez képest (5-6 tárgy csak pszichológiából, és a 

többi szakon is hasonló számmal).  

 Piactér, Krakkó, téli estén 



 Krakkóba mindenképp érdemes egyszer ellátogatni, rengeteg szép épület, jó étterem és pub 

van, a magyarhoz hasonló árakon.  Amennyiben valaki az őszi félévet választja, 

mindenképpen kiránduljon a környéken még októberben, mert ahogy november közepén 

beköszönt a tél nagyon megromlik a levegő és hideg lesz (azonban a karácsonyi vásárok, 

benti programok kárpótlást nyújtanak). Az egyetem szervezésével, az első héten részt 

vettem egy egynapos biciklitúrán egy közeli apátságba, melyhez a Visztula mentén vezetett 

az út. Úgy tudom ezt a túrát minden szemeszterben megszervezik. Később, Wroclaw-ba, „az 

észak Velencéjbe” mentünk két napra, mely költségeit az egyetem állta. A programok között 

szerepelt a városnézés, csapatépítő játékok, szervezett idegenvezetés.  

 Ebben a félévben rengetek olasz és spanyol erasmusos diák vett részt, továbbá két horvát és 

szerb lány. Mindenképp javaslom a mobilitás kezdetén, hogy minden programon részt 

vegyetek, ismerkedjetek, mert megvan a veszélye, hogy az azonos nemzetiségű, nagy 

csoportok elkezdenek saját csoportot alkotni, ahol a saját nyelvüket beszélik. Én egy csapat 

olasz diákkal mentem Varsóba még októberben, nagyon jó élmény volt.  

 Wroclaw, folyópart és az ikonikus törpék 

egyike 

 A szállást illetően, én kollégiumban szálltam meg, mely 20 percre van az egyetemtől, 

villamossal könnyen megközelíthető. Két fős, saját fürdős, erkélyes szobák vannak. Nekem 



egy lengyel szobatársam volt. Sajnos a szobákban (és a közös konyhában) nincs hűtő, sem 

mikró ezeket érdemes használtan beszerezni, amennyiben a szobatársadnak sincs egyik sem. 

A kollégium mellett szól, hogy a jelentkezőknek garantálják a helyet, az ára (440 zloty, kb. 

33ezer forint/hó) olcsóbb, mint az albérlet. Azonban észrevételem szerint, akik időben 

elkezdtek albérletet keresni, azoknak igaz, hogy drágább volt, de jobbak a főzési 

lehetőségek, több lehetőség van összegyűlni esténként, mely segíti a csapatépítést. Mivel 

egy szobatárs kérdéses, hogy milyen lesz, addig több lakótársnál értelemszerűen nagyobb 

eséllyel találod meg a közös hangot valakivel, illetve még talán saját szobád is lesz. 

 A lengyelekről még annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon hasonlóak a magyarokhoz 

(leginkább az erős vallásosságban térnek el csupán) tehát kisebb a kulturális sokk, mint egy 

távolabbi, nem közép-európai országnál. Az idegeneket történelmi hátterük miatt nem 

nagyon szeretik, de a magyarokkal szemben teljesen más a hozzáállásuk, nagyon érezhető 

náluk a ’lengyel-magyar barátság’ eszméje, szerintem jobban, mint nálunk.  

 Összességében Krakkó egy szuper hely, bárkinek ajánlom. Az egyetemen az oktatás 

színvonalas, az Erasmus-élmény garantált azoknak, akik bátran ismerkednek és nyitottak a 

hely kínálta lehetőségekre. 

 Amennyiben kérdés merül fel, szívesen válaszolok a gyorialexandra95@gmail.com email 

címen, vagy akár facebookon. 
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