Tapasztalatok a Voldai egyetemről és norvégiai diákéletről, az ’Erasmus’ kapcsán

Volda városa Norvégia alsó negyedén helyezkedik el, az ország nyugati részén, hihetetlen
gyönyörűségű természeti adottságokkal körül véve. A település egy hegyekkel körül ölelt fjord partján
terül el. Ennek köszönhetően az őszi időszakban, sőt még a tél elején is lenyűgöző látványt nyújt.
Kellemes, nyugodt hely, amihez nem nehéz hozzá szokni. Egyáltalán nem mondható nagynak. A
lakossága körülbelül négyezerre tehető, ehhez jön még a háromezer tanuló, aki a Høgskulen i Volda
hallgatói. Az iskola országos szinten elismert kommunikációs szakirányú képzéséről. (Erről a norvég
médiában dolgozók is tanúbizonyságot adtak.)
Az iskola felszereltségével a hazai intézmények nem igen versenyezhetnek. Hiányérzet fel
sem merülhet, minden használható a nap huszonnégy órájában, hiszen a diákoknak van fenntartva. Itt
gondolok a profi kamerákkal és világítás technikával felszerelt televíziós stúdióra és a hozzátartozó
vágószobára. Az ennek megfelelő kaliberű rádióstúdióra, ami hetente egyszer élő adást sugároz
különböző műsorokkal. Érdemes megemlíteni az animáció stúdiót is amely szintén nem marad el az
előbbiektől. A fotós kurzust hallgatók számára több szettáska is rendelkezésre áll, amelyekben
digitális gépek és a hozzájuk tartozó objektívsor és vaku is található. Emellett állványok is
rendelkezésre állnak és nem utolsó sorban tartalék elemet is biztosít az iskola! (Ezt a saját
szakirányom miatt emelem csak ki. A későbbiekben visszatérek még ennek jellemzőire.) De ami
legmeglepőbb, hogy majdnem minden tanteremhez tarozik egy számítógépes terem. Az iskolában
több mint száz modern számítógép és rajtuk a fontosabb software-k állnak rendelkezésre.
Hangsúlyozom, hogy ezek bármikor igénybe vehetők, a diák igazolványunkkal és a hozzátartozó
kóddal. Az iskolában egy mágneskártyás biztonsági beléptető rendszer működik, persze nagy ritkán
az éjszaka folyamán előfordul egy-egy ellenőrzés az éjszakai őrök részéről. Fontos, hogy mindez nem
csak az oktatási napokon érhető el, hanem még tanítási szünetben is.
Maga az oktatási rendszer és metódus is teljesen más itthon megszokotthoz képest. Egy adott
kurzus több tantárgyat is magában foglal, gyakorlatilag tantárgycsoportokról beszélünk. Például a fotó
kurzus (Foto for media) bepillantást enged a fotótechnika alapjaiba, a digitális képkidolgozásba, átfogó
képet a fotótörténetről és nem utolsósorban a sajtójogról. Az oktatást erősen jellemzi, hogy alapvetően
gyakorlati jellegű. Ami nem csoda a hatalmas technikai hátérrel. Ez persze minden kurzusra jellemző.
Az építészeti kurzuson (Room and architecture) szintén jól felszerelt műhelyek állnak rendelkezésre,

mind a fa, illetve fém megmunkálására. Természetesen azért itt is van megfelelő elméleti tanagyag.
Az oktatókkal folyamatos a konzultációs lehetőség. Az iskolának van egy saját netes oldala ahol ez
rendezhető. Persze még sok minden más is. Itt megtalálhatjuk az egészéves haladási tervet, az órák
anyagát, a kötelező irodalmakat, vizsgatételeket és az aktuális feladatok leírását. A megoldott fotós
feladatokat is ide kell feltölteni. Ez biztosít folyamatos konzultációt, amire az előadásokon nincs idő.
Ez az egyik oka az oktatás hatékonyságának. A másik a már említett integrált tantárgy rendszer. Mivel
az egyes tantárgyak ilyen összetettek ennek megfelelően magas kredit értékük. Mivel az egy
szemeszterben felvehető kreditérték korlátozott, egy hallgatónak nem lehet túl sok tantárgya.
Maximum két-három egy félévben. Így az oktatáson kívül bőven jut idő a gyakorlati feladatokra és a
pihenésre, szórakozásra vagy éppen a kimozdulásra.
Voldában elég sok program lehetőség adódik a szabadidőben. Azonban vitathatatlanul a
kirándulás az első helyen. Ez kézenfekvő az ország természet közeliségét tekintve. A környéken
rengeteg hegy van, amik gyalog megközelíthetőek és különösebb felszerelés nélkül megmászhatóak.
Bár ez csak jó időben ajánlott. A gyakori zivatarok miatt meglehetősen veszélyesekké válhatnak ezek
a helyek. Ha a környék hegyeiből kifogyna az ember, akkor egy minimálisnak mondható összegért át
kompozhat a fjord túlsó partjára ahol újabb „adag” várja. Norvégia hegyekből kifogyhatatlan.
Egyébként szervezett túrákra is lehet jelentkezni folyamatosan. Sportolni vágyóknak úszómedence,
fedett pálya, ahol focizni, kosárlabdázni, röplabdázni és alkalmanként kézilabdázni is lehet. Többnyire,
találni is egymás ellen küzdő csapatokat, és valamelyikben mindig szükség van még egy játékosra.
Továbbá van szauna, a teljesség érzet végett.
Az iskola és a város egyaránt folyamatos programokkal gondoskodik a szórakozni vágyók
megelégedésére, film és animáció fesztiválok, koncert sorozatok formájában. Bár meg kell hagyni
ezek meglehetősen drágák. Bizonyos kedvezményekhez lehet azonban jutni, de még így is
többszörösébe kerülhet egy azonos színvonalú koncert Voldában, mint idehaza. Induláskor mindenki
tisztába van vele, hogy a világ legdrágább országába készül. De szembesülni ezzel, sokkal
keményebb. Az élelmiszerek minőségtől függően kétszer-háromszor esetenként négyszer drágábban
az itthon tapasztaltaknál. Nem beszélve a káros szenvedélyekről, melyeket négyszeres ár alatt nem
úszhat meg az ember. Főleg, hogy kint nincsen zárjegyes rendszer, semminek nincs fix ára, így az
helyenként változhat. Természetesen – mint mindenhol – Norvégiában is vannak akciók. Egy több
állomásos vásárlással jelentős pénzeket takaríthat meg az ember. És még így is tud változatosan

enni. Amit még érdemes megemlíteni az ára miatt az az utazás. Szintén nagyon drága. Még a
hatalmas távok ellenére is. (Az üzemanyag árak a hazaiaknak felelnek meg, ami ott arányaiban
olcsónak számit. Érthető. Norvégia termeli ki a világ legtisztább kőolaját.) Viszont a szolgáltatás
teljesen korrekt. A legtöbb utat megszakítják a fjordok, így azokon helyeken kompszállítás van. A busz
jegy magában foglalja komp árát. Minden buszon található WC, a fejünk fölötti csomagtartóban, pedig
párna és takaró. Valamint instant kávét és teát is fogyaszthatunk, szintén „ingyen”. Uticéltól függően
elég hosszú menet időkre lehet számítani. (Egy Volda-Oslo táv megtétele busszal 9,5-10 órát vesz
igénybe.) Kicsit drágábban a szomszéd városból belföldi repülőjáratok is indulnak minden nagyobb
városba. A vonatjáratok is elég drágák, főleg ha nem foglalunk időben jegyet. Mindenesetre érdemes
a lehető legtöbbet utazni. Pusztán Volda láttán nem kapunk hiteles képet az országról, ha nem csak a
természeti szépségeire vagyunk kíváncsiak.
A kollégiumi szállás meglehetősen drágának bizonyult. Havonta 75.000 forint körül mozog.
Egyágyas szobák állnak a hallgatók rendelkezésére. A szobák párokban állnak, két ember osztozik
egy zuhanyzón. A konyhát körülbelül hatan használják közösen. A takarítás minden közösen használt
területen be van osztva. Minden héten más felel a tisztaságért a rendért. Amit nem árt komolyan
venni, mert bizonyos időnként ellenőrzik. Azonban a konyha felszereltsége eléggé hiányos. Rengeteg
olyan eszköz előfordul amin osztozni kell, ezek sincsenek túl jó állapotban. A szobákban
megtalálhatóak az alapvető bútorok. Takarítani itt is gyakrabban kell mivel az egész teljesen szigetelt,
a magas, többnyire 70-90% körüli páratartalom miatt. Így szellőzés nem igen van, ha csak ki nem
nyitjuk az ablakot. A por elég gyorsan termelődik. Itt viszont nem ellenőrzik a rendet, csak távozáskor,
de akkor minden szegletben. Ha mulasztást észlelnek, akkor zsebre vágják a több mint 15.000
forintos kauciót. Ami viszont jó, hogy vendégeket bármikor lehet fogadni, a raktár helységben találni
ehhez való összecsukható ágyat.
Norvégia valószínűleg a világ egyik legfantasztikusabb országa, de nem csak természeti
adottságai miatt. Az emberek nagyon illedelmesek, segítőkészek, vendégszeretők. Majdnem mindenki
beszél angolul, még gyengébben beszélőt is igyekeznek megérteni, készséggel és türelemmel
hallgatják végig. Az országukra nagyon büszkék, ami nem is meglepő, ebből kifolyólag azt sem, hogy
folyamatosan kérdezgetik az odalátogatók véleményét is erről. Az egyetlen hátránya a drágasága. Az
ott lakók sem véletlenül mondják: „Nekünk az egész világ olcsó.”

