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Kedves érdeklődő, aki eme élménybeszámolót olvassa!
Ha még kétségeid lennének afelől, hogy melyik országot válaszd
Erasmus
tanulmányaid
célpontjaként,
nem
kell
tovább
gondolkoznod. A Bath Spa University tökéletes célpont.
Emlékszem arra a napra, 2007 márciusában, amikor
elolvastam
az
Erasmus
hirdetőtáblán
a
lehetséges
partnerintézmények listáját. Megakadt a szemem a Bath Spa
University-n, és azt gondoltam: „Az nagyon jó kis buli lenne”, „Hejj
ha én ott tanulhatnék!” .A tradicionális angol oktatásrendszerben,
abban az országban ahol a polgárosodás már a 17. században
lezajlott, ahol a törvény valóban törvény, a jog, jog, az életszínvonal
a legmagasabbak közé tartozik a világon.
De aztán jöttek az ellenérvek. „Nincs elég pénzem!” –„Hogy
hagyjak itt mindent és vágjak neki Angliának, egyedül?” –„Hogyan
folytatom az egyetemet itthon?”-„Vajon tudok majd ott kint
kommunikálni? Hiába van nyelvvizsgám, tudom, hogy nem értek
meg mindent!”
Ezek az érzések kavarogtak bennem, de mégis erős késztetés
volt bennem. Aztán megfeledkeztem az egészről. Akkor kaptam észbe,
amikor Kenesei Éva tanárnő rákérdezett a beadási határidő előtt 1
nappal, elküldtem e a jelentkezésemet, mert ha nem, most még
megtehetem! Még ekkor is harcot vívtam magamban, de aztán
meggyőztem magam, azzal nem veszítek semmit, ha beadom a
pályázatot.
1 hét után jött a válasz, hogy mehetek. Ekkor tudatosult
bennem, talán tényleg igaz? Tényleg mehetek? Egy hallgatónak, bárhol
a világon, hatalmas lehetőség Angliában tanulni. Főként annak egyik
legszebb ékkövében Bath-ban.
Elkezdődött
a
hosszas
szervezés,
repülőjegy
foglalás
(legegyszerűbb Bristolba, fapados járatok közvetlenül mennek
Budapestről), tanulmányi szerződések aláírása, elküldése, várakozás a
fogadóintézmény válaszára, a nyári munkával megfelelő tőke keresése,
stb.
Végül eljött a nap. Itthon az egyetemen, már az összes oktatóval
megbeszéltem miként teljesítem az adott tárgyat, majd bepakoltam a
bőröndömet, pénztárca, bankkártya, egészségbiztosítási kártya, útlevél,
telefon, és indulás. Az ajtó bezárult azért, hogy egy új nyíljon ki
helyette, a világ ajtaja.
(Természetesen azért írom, hogy Bristolba menj, mert én voltam olyan
ügyes, hogy Londonba vegyem a repülőjegyet, és onnan vonatozzak
Bath-ba, ami nagyon drága.)
Bath gyönyörű város. Az egyetlen hévízforrással rendelkező
város Angliában, már az ókori rómaiak is itt pihentették meg fáradt
tagjaikat a hosszú út végén. Élt ebben a városban híres írónő,
nevezetesen Jane Austen (Büszkeség és balítélet, Emma), felfedező,
tudós William Herschel (az Uránusz bolygó felfedezője), várostervező
díszpolgár (Beau Nash), és még sorolhatnám. Gyönyörű épületeket
láthatsz, mind egységes Georgian stílusban épült. A város központja az
Abbey, ha találkozol valakivel, bizonyára ez lesz az a hely. Az ókori
rómaiak felejtették itt a fürdőt, melynek ókori, és modern része
egyaránt szórakoztató. A Royal Crescent, és a Circus kihagyhatatlan

turistacélpontok. Bath-i pletykákból értesültem a Circus-ön, Jonny
Depp-nek is van egy háza. A gyönyörű parkok, és templomok,
melyekből szinte minden sarkon találhatsz egyet, magával ragadnak,
és sajátos hangulatot adnak a városnak.
Az egyetem szervez free guide-ot az Erasmusosoknak,
mindenképp menj el rá, és váltsd ki a Resident Card-ot a Roman
Bath-ban, amellyel a művészeti hetek keretében ingyen mehetsz be
az össze múzeumba. Én is ekkor néztem meg mindent.
Közel van Stonehenge, mindenképp nézd meg. Ezen kívül
nekünk még szerveztek utakat Oxfordba, Bristolba, Londonba.
A városnak két egyeteme, és egy főiskolája van. A két egyetem
közül a kisebb a Bath Spa, egy tóval szegélyezett, védett fákkal, és
növényekkel teli Campussal, a nagyobb a University of Bath, több
mint 20.000 hallgatóval, saját uszodás, több sportpályás, több
kávézós, éttermes, campusszal. A te Student Cardoddal oda is be
lehet jutni, ezt mindenképpen használd ki, főleg ha sportolni vágysz.
Az egyetemen a tanárok, és alkalmazottak egyaránt nagyon
kedvesek. Van, egy un. Orientation Day, amin minden fontos
információt elmondanak, de bátran kérdezheted őket bármikor. A
nemzetközi szervező Eliza Shaw, nagyon kedves, segítőkész, minden
probléémára megoldást keres, az én Erasmus koordinátorom pedig
Rosemary Sansome volt, szintén mindig számíthattam rá. Ne aggódj
a tantárgyaid miatt, az Erasmusosoknak egész nagy szabadáguk van
e téren. Ajánlanám az egyetemet a zenét kedvelőknek, rendkívül jó
zenei kurzusok, és tanárok vannak. Jómagam is felvettem zenei
tantárgyakat, érdekes megismerkedni egy teljesen más rendszerrel.
A pedagógiai képzésük is nagyon jó! Gyakorlat centrikus, én minden
héten egy napot töltöttem egy általános iskolában, ami szintén,
nagyon-nagyon hasznos, én még élveztem is., az Introduction to
Primary Schools tantárgy keretében.
Ha van lehetőséged, vegyél fel valamilyen nyelvi kurzust. Rengeteget
lehet tanulni ezeken. Külön Erasmusos hallgatókra specializálódott
tárgyak vannak, szakképzett, tapasztalt oktatókkal. Én az English
Language and Culture-ra jártam.
Nincs annyi óra, mint itthon, de mindig van valami
olvasnivaló, vagy beadandó, szóval kell dolgozni, de nem annyira
megterhelő.
A hétköznapi élet a híresztelésekkel szemben nem annyira
drága, sőt vannak dolgok, amelyek olcsóbbak. A legolcsóbb
hipermarket a Sainsburys, és a Morrisons. Én legtöbbször ezekben
vásároltam, ha odafigyelsz, megtalálod az olcsóbb dolgokat. Az utazás
elég drága, a buszbérlet az egyik legdrágább, de fél évre előre
megveheted. Az egyetemek között az Orange Bus jár, amire két dolog
jellemző: vagy már elment, vagy nem is jön. (Csak hogy tudd, a
buszokat bizonyos buszmegállókban le kell inteni, vagy nem áll meg! )
Szóval oda kell rá figyelni. A ruháknál, egyéb dolgoknál ki kell fogni a
leárazást. Januárban hihetetlen méreteket ölt, érdemes spórolni erre
az időszakra 90%os leárazások is vannak!
A szállás sem olcsó, talán a legdrágább. Bath kifejezetten
drága e téren a sok turista, és diák miatt. Ha nincs elég pénzed,
biztosan fogsz találni valamilyen könnyű munkát, pl: takarítás,
gyerekvigyázás. Nyelvtudás kérdése.
A szabadidődben rengeteg lehetőséged van kikapcsolódni.
Koncertek, rendezvények, utazások (melyeket az egyetem is szervez),
lesz majd egy Mayor’s Reception, ahol a polgármester köszönti a város
összes nemzetközi tanulóját. Hangulatos pubok, és kávéházak várnak
délután. Mi legtöbbször a Cafe Nero-ba (Hot chocolate Milanot

mindenképpen próbáld ki), a Star Bucks-ba, a Revolution-ba, a The
Bell-be, Holes-ba jártunk. A honlapokon mindig friss tájékoztatás
van az adott programokról. Esténként a pubok 11-ig, a clubok 2-ig
vannak nyitva, de minden nap van valahol valami. A Second Bridgeben szerdánkén Nemzetközi est van, ahol néha még egy két
magyarral is összefuthatsz. Ha disco élményre vágysz, elmhetsz ide,
a Moles-ba, vagy az egyetemi bulikra, a többi helyen nem igazán
táncolnak. Az egyetemen is szerveznek a külföldi diákoknak
Halloween-i, karácsonyi, üdvölő, búcsuzó, stb partykat, ahol mindig
új emberekkel találkozhatsz, ismerkedhetsz Dubaitól, Törökországon
és Európán át Kanadáig, Argentínáig, Japánig, Kínáig.
Légy mindig nyitott, érdeklődő, élj a lehetőségekkel. Ne várj
arra, hogy megmondják, mit tegyél. Menj előre, nézz utána, kérdezd
meg, mit kell tenned, és tedd meg! Ez mindenre igaz, a tanulmányokra, a bolti vásárlásra, és az esti
szórakozásra is.
Ha sikerül kint tanulnod, egész más életszemlélettel jössz haza, azt érzed leomlottak a falak, amik
eddig körülötted voltak. Soha nem felejted majd el ezt a 4 hónapot. Ha ügyes vagy, olyan kapcsolatokat
hozhatsz létre, melyekről eddig nem is álmodtál. Visszautasíthatatlan ajánlatokat kapsz, az élet minden
területén. Lehetőséged nyílik bejárni a fél világot úgy, hogy a szállásért nem kell fizetned, mert lesznek
barátaid, ismerőseid, ahol alhatsz, és aki megmutatja neked az országot, és majd te is szívesen kalauzolod
a Magyarországra érkezőket!
Amikor hazajössz, kicsit úgy érzed vége, de nem, valójában, csak most kezdődik el.
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