Erasmus beszámoló
Augusztus közepén utaztam Norvégiába, az oslói reptéről 9 órás éjszakai buszozás jött, Voldába
érve már vártak minket hogy elvigyenek a kollégiumhoz.
Volda egy nagyon kicsi város, rengeteg diákkal akik a voldai egyetemen tanulnak. Az egyetem
nagyon színvonalas és fantasztikusan működő, a diákok teljes mértékben meg lehetnek vele
elégedve. Jól felszerelt, számítógépek, fényképezőgépek, stúdió, rajz eszközök, mindezt bármikor
használhatják saját kártya és kód segítségével akár az éjszaka közepén is bemehetnek az iskolába és
a termekbe. A tanárok nagyon segítőkészek és felkészültek. Az iskolának van egy honlapja ahol a
hallgató bármikor kommunikálhat a tanáraival és megtalálható itt minden anyag ami az órákhoz
szükséges, és minden információ. Ugyanide kell feltölteni bizonyos órákra készített feladatokat. A
kollégium is nagyon jó és igényes és csak pár percnyire van az iskolától. Minden folyósórészhez
tartozik egy konyha amit maximum nyolcan használnak, a konyha takarításához van egy beosztás
az azt használók részére, hetente más takarítja és ezt ellenőrzik is. A biztonság miatt nem kell
aggódni ugyanis a kollégium bejárata és a folyosórész is csak kulccsal nyitható, ezen kívül
kettesével vannak elkülönítve a szobák, így ketten osztoznak egy fürdőszobán. Mosáshoz is külön
kártyát kap az ember amivel használhatja a gépeket.

A norvégok nagyon barátságosak, és szinte mindenki beszél angolul. Az iskola nemzetközi
irodájában, amit Pangaiának hívnak bármikor segítséget kérhet az ember bármiben (persze máshol

is, de ők kifejezetten az Erasmus diákok miatt vannak), vagy ha épp csak pihenni szeretne vagy
beszélgetni itt leülhet egy teára vagy kávéra, nagyon hangulatos hely.

A városban van egy szórakozóhely ahol rengeteg programot szoktak rendezni, itt tartották a
nemzetközi esteket, ahol minden ország bemutatkozhatott, egy kis produkciót tarthatott és nemzeti
ételeket is készítettek. Itt vetítettek rövidfilmeket az animációs fesztiválon. Sok koncert szokott
lenni amik nagyon drágák ugyan de önkéntesként lehet itt dolgozni (egyáltalán nem megerőltető
munka: ruhatár, jegyszedés, stb.) és cserébe ingyen látogathattuk a koncerteket.
Az iskola is szervezett sok programot, nem unatkozhattunk, kirándulás a Geiranger fjordhoz, ami a
világörökség része, nagyon gyönyörű látvány; animációs fesztivál (az animáció oktatás nagyon
színvonalas az egyetemen); nemzetközi nap, itt minden ország külön standdal jelenik meg és itt is
be lehet mutatni táncot, dalt, vagy amit akarnak.

Mindezek mellett ha mégis unatkozna az ember bármikor
megmászhat egy hegyet, bár rengeteget esik az eső, ilyenkor ott az
uszoda vagy a szauna amiket ingyen használhatnak a diákok.
A városban vannak kisebb boltok, van ami este 11-ig is nyitva van.
Viszont az árak persze nem olyanok mint itthon. Norvégia a világ
legdrágább országa, a kollégium havi 70ezer forint körül volt,
15ezer Ft-os kaucióval. Érdemes úgy intézni a hazautat hogy az
indulás hétköznapra essen, különben a szoba ellenőrzése miatt
felszámolnak még valamennyit ha hétvégén történik. És alaposan
kitakarítani is érdemes a szobát mert minden centimétert
végignéznek.
Jártam Orstában, ami Volda szomszédos városa, hasonló mint Volda. Alesund sincs nagyon messze

és érdemes elutazni ide, a város kilátójából lenézni a városra fantasztikus élmény volt, és a város
utcáin mászkálni is. Persze az országon belüli utazgatás se olcsó sajnos.
Soha nem fogom elfelejteni azt a tájképet amit iskolába menet láthat ott az ember, rálátni a fjordra,
és az azt övező hegyek, amiknek tél felé már hó borítja a tetejét.

Azoknak, akik szintén külföldön akarnak tanulni azt tudom tanácsolni hogy mindenképpen vegyék
fel a kapcsolatot a korábban már kint járt diákokkal, szerintem ők tudnak legtöbbet segíteni és
tanácsokat adni.
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