Zacznijmy od początku
Mam na imię Tomek i jestem studentem czwartego roku Zarządzania i Inżynierii
Produkcji w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej. Jednym z
głównych powodów, dla których wybrałem studia w obcym języku, była możliwość spędzenia
jednego semestru, bądź całego roku na uczelni zagranicznej. Wybór nie był łatwy i
ostatecznie padło na stolicę Węgier, zwaną też Paryżem wschodniej Europy, Budapeszt. W
moim krótkim przewodniku postaram się udowodnić dlaczego to miasto jest idealne na
odbycie swojego "Erasmusa".

Dlaczego warto wyjechać?
O korzyściach jakie wyniesiemy ze swojego wyjazdu, można rozwodzić się naprawdę
długo. Przede wszystkim, zwiększa to nasze szanse na rynku pracy. W oczach potencjalnego
pracodawcy, CV urozmaicone wymianą studencką, wiele zyskuje. W końcu potrafiliśmy
zorganizować swoje życie od początku- w obcej kulturze, zdani na samych siebie, daleko
poza swoją "comfort zone". Udowodniliśmy swoją odpowiedzialność, zatem kto poważnie
nie rozważyłby zatrudnienia odpowiedzialnego, wzbogaconego wartościowymi
doświadczeniami pracownika?
Erasmus zmienia również nasze podejście do życia, stajemy się bardziej otwarci na
nowe doświadczenia i znajomości. Dla przykładu: osobiście, średnio wyobrażałem sobie
pracę na stałe za granicą przed moim wyjazdem. To znaczy, zdawałem sobie sprawę, że taka
konieczność może nastąpić, ale nie napawała mnie ona wielkim optymizmem. Dziś? Nie
mogę się doczekać swojej pierwszej pracy, nawet na drugim końcu globusa!

Podczas wymiany praktykujesz język angielski dosłownie wszędzie: zakupy, kontakt z
właścicielem mieszkania, sprawy administracyjne na uczelni, imprezy integracyjne, wykłady,
etc. Choć zapewne wydaje ci się, że operujesz biegłym angielskim, uwierz, że wyjazd może
wynieść go na jeszcze wyższy szczebel! Po powrocie, według Common European Framework
of Reference (CEFR) moja znajomość języka angielskiego plasuje się na poziomie C2
(mastery). Dodatkowo, możesz nauczyć się języka panującego w kraju, w którym przebywasz.
Mój uniwersytet zapewniał nam darmowy kurs węgierskiego dla początkujących.
Poznając przyjaciół z całego świata, tworzysz niesamowitą siatkę znajomości. Być
może podczas następnych wakacji w Grecji, nie będziesz musiał martwić się o pieniądze na
hotel? W końcu twój znajomy z Erasmusa mieszka nad samym morzem i chętnie cię
przenocuje!

O Budapeszcie słów kilka

Widok na Budapeszt z Góry Gellerta

Budapeszt, perła Dunaju, to prawie dwumilionowe miasto. Jest to tętniąca życiem
metropolia, która nigdy nie zasypia, uważana za jedną z najpiękniej usytuowanych stolic na
świecie. W trakcie tygodnia odbywa się tutaj kilka (o ile nie kilkanaście) imprez dla
studentów z zagranicy. Wielkim plusem jest również duża ilość organizowanych festiwali,
podczas których możemy obcować z lokalną kulturą. Samo miasto jest przepiękne oraz
różnorodne- możemy zobaczyć starożytne ruiny, tureckie łaźnie, barokowe kościoły, jak i
wzorowane na paryskich, bulwary i aleje. Ponadto, Budapeszt łączy elementy typowej
metropolii z cechami letniego kurortu. Są miejsca, niekoniecznie bardzo oddalone od
centrum, w których można zapomnieć o cały zgiełku wielkiego miasta.

Hungarian Gastro Festival

A co z nauką?
Polska nazwa mojej uczelni to Uniwersytet Technologii i Ekonomii w Budapeszcie.
Jest to najbardziej znaczący uniwersytet na Węgrzech, jak również najstarsza uczelnia
techniczna z rangą uniwersytetu na świecie. Zajmuje ogromną powierzchnię bezpośrednio
nad Dunajem i jest podzielona na dwa kampusy. Pierwszy z nich przyciąga swoim
zabytkowym wyglądem (porównanie do Hogwartu nie będzie zbyt wielką hiperbolą ;) ), drugi
natomiast jest nowoczesny i wywołuje ogromne wrażenie swoimi rozmiarami.

Widok z uczelni

Niestety uniwersytet nie zapewnia miejsc w akademikach. Studenci zagraniczni
muszą szukać mieszkań na własną rękę, ale nie jest to tak wielkim problemem, jak może się
wydawać. Koledzy z lokalnego ESNu organizują specjalne spotkania podczas których
pomagają w poszukiwaniach lokum (wersja dla kogoś, kto może zatrzymać się na 2/3 dni w
hostelu). Można również szukać mieszkań za pomocą grup stworzonych na Facebooku,
jeszcze przed planowanym przyjazdem. Mieszkania umieszczane w takich ogłoszeniach są w
języku angielskim, z myślą o międzynarodowych studentach, a co za tym idzie cena
wynajęcia jest droższa.
Podczas poszukiwań, warto zwrócić uwagę na lokalizację. Budapeszt uchodzi za
bezpieczne miasto (mnie, ani nikomu z moich znajomych, nie zdarzył się żaden nieprzyjemny
incydent podczas nocnych powrotów do domu), ale szybkie połączenie z uczelnią i resztą to
podstawa. Sprawna komunikacja miejska (m.in. cztery linie metra) skutecznie to jednak
ułatwia, a same jej koszty nie są ogromne- studencki bilet miesięczny kosztuje niecałe 50 zł.

Podróże
Erasmus to perfekcyjny okres za zwiedzanie kraju, w którym przebywamy, jak
również sąsiadujących z nimi. Budapeszt to świetna baza wylotowa na Bałkany, a WizzAir,
węgierskie tanie linie lotnicze, oferują wiele atrakcyjnych ofert! Nie zapominajmy również o
pociągach i autobusach.
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Krótko na zakończenie
Chyba każdy z nas zna powiedzenie "Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do
szklanki". Jest tak również w przypadku Węgrów. Jesteśmy podobnymi narodami, darzymy
się wzajemną sympatią, zatem proces adaptacji w nowej kulturze nie był w żadnym wypadku
trudny, a wręcz przyjemny i stosunkowo szybki. Z perspektywy czasu, oceniam mój wybór za
idealny i gdybym miał wybierać jeszcze raz miejsce mojego pobytu, bez zastonowienia
wybrałbym Budapeszt jeszcze raz!

Budynek parlamentu w Budapeszcie
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