
 

 

A 2014/2015-ös szemeszter őszi félévét Erasmus+ ösztöndíj révén, lehetőségem volt 

Bradfordban, Angliában tölteni. Miután megtudtam, hogy részt vehetek az 

ösztöndíjprogramban, rengeteg kérdés merült fel bennem, amelyek megválaszolásában 

rengeteg segítséget nyújtott mind az Egyetem, mind pedig a korábbi Erasmusos diákok 

személyes élménybeszámolója. Mindezeket külön szeretném megköszönni Kállay Gézánénak, 

aki bármilyen kérdéssel, illetve ügyintézéssel kapcsolatban szívesen ált rendelkezésemre. 

 Szeptember elején érkeztem meg a városba. Szeretném felhívni mindenkinek a 

figyelmét, hogy sajnos a repülőtársaságok is figyelemmel kísérik a szemeszterek kezdési és 

végzési időpontjait, így sajnos ezekben az időszakokban a repülőjegy árak igen magasak. 

Természetesen érdemes megnézni, hogy mely repülőtérre érdemes jegyet foglalni, hiszen 

Leeds-Bradford repülőtérre nem választhatunk fapados légitársaságok ajánlatai közül, míg 

Manchasterbe utazhatunk Ryanairrel, ahonnan távolsági busszal másfél órán belül Bradford 

központjába érünk. 

A fogadó intézmény (Bradford College) által korábban írt e-mailnek megfelelően, 

először egy rövid tájékoztatón vettünk részt, majd beiratkozhattunk, másnap pedig, az adott 

tanszék, adott szakának professzorával konzultálhattunk a felvenni kívánt tantárgyakról, 

órarendekről, illetve a krediteket illető kérdésekben is tájékoztatást kaptunk. 

Meglepő módón a tanítás csak két- három héttel később vette kezdetét, és mindössze 

december közepéig tartott, egy-két beadandó esszét leszámítva. 

Mind az Erasmus koordinátor, mind pedig a professzorok rendkívül nagy tudásúak, 

segítőkészek és empatikusak, bármilyen kérdéssel kapcsolatban nyugodt szívvel fordulhatunk 

hozzájuk. 

Igen meglepő volt számomra az órák interaktivitása. Úgy gondolom, minden kurzusommal 

kapcsolatban elmondhatom, hogy a professzorok törekedtek a hallgatók minél aktívabb 

részvételére, illetve önálló gondolkodásra és véleménynyilvánításra ösztönöztek. 

A teljesítés módja - legalábbis az én esetemben -  a legtöbbször házi dolgozatok elkészítése 

volt, melyekhez minden instrukció és segédanyag megtalálható volt az iskola E-learning 

portálján, illetve a könyvtárban. Felhívnám továbbá a leendő Erasmus hallgatók figyelmét, 

hogy a belépőkártyán, melyet beiratkozáskor kapunk, és minden alkalommal magunkkal kell 

vinnünk ( e nélkül ugyanis nem léphetünk be ), tízfontnyi kredit található, melyet a kártya 

aktivizálása után ( IT Helpdeskeknél végezhető) szabadon felhasználhatunk a (minden 

emeleten) kihelyezett, önkiszolgáló nyomtatóknál. Úgy gondolom, igen nagy segítség, hiszen 



lévén, hogy otthoni tanulmányaimmal is haladnom kellett, hetente száz oldalas mennyiségek 

nyomtatása igencsak pénzigényes volt. (Én végül saját nyomtatót vettem, amiért használtan 

fillérekért hozzájuthatunk) 

Ami a lakhatást illeti: nem árt jó előre eldöntenünk, hogy magán úton szeretnénk 

megoldani, avagy kollégiumban kívánunk megszállni, hiszen, ha túl későn választunk, 

előfordulhat, hogy az olcsóbb kollégiumi szobákban már nem marad hely.  

Még elővigyázatosabbnak kell lennünk, ha úgy döntünk, magán úton keresünk szállást, mivel 

sajnos rengeteg szép álruhába burkolt, borzalmas állapotú lakásban végezhetjük. 

Takarékossági szempontból figyelembe kell venni továbbá a szállás elhelyezkedését is, hiszen 

a tömegközlekedés az ösztöndíjhoz 

viszonyítva sajnos igen drága 

(körülbelül 60 font havonta). 

A város maga kicsi, ebből 

kifolyólag többnyire minden közel 

megtalálható. A vásárlási 

lehetőségek tökéletesen 

biztosítottak mind a bel-és külvárosi 

részeken, azonban nem árt felkészülni rá, hogy néhány boltot leszámítva többségük már a 

késő délutáni/ kora esti órákban bezár. 

Ami a szórakozási lehetőségeket illeti, minden zenei műfaj kedvelői megtalálhatják az 

ízlésüknek megfelelő helyet, hiszen rengeteg szórakozóhely várja a kikapcsolódókat, a 

diszkóktól kezdve a bárokon át billiárd szalonokig bezárólag. Ezen kívül a városi parkban 

körülbelül kéthetente valamilyen programmal várják a lakókat. Ezek meglepően jó szervezett, 

izgalmas programok szoktak lenni, például fény- illetve árnyékszínház, hang- és 

fénytechnikával fűszerezve. 

Az étkezést illetően szomorúan tapasztaltam, hogy az esetek nagy többségében, szinte 

kedvezőbb beülni az egymás után sorakozó burgeresek valamelyikébe, ahol 2 fő jóllakik 3-5 

fontból, mint főzni a 4-5 font/kg-os húsárak mellett.(Természetesen mindig találhatunk 

akciókat, hiszen egyes üzletláncok délután 4 óra után rengeteg terméket fél áron kínálnak.) 

Még egy dologra szeretném felhívni a leendő hallgatók figyelmét: az utazásra. Szemtelenül 

olcsó ajánlatokra bukkanhatunk, ha nyitva tartjuk a szemünket, nem csak belföldön, a 

busztáraságok akciója révén, (például novemberi és januári akciójuk jóvoltából szinte minden 

egyirányú út 9 fontos áron volt elérhető) hanem külföldre is meglepően olcsón repülhetünk 

fapados járatokkal. 



Ami az anyagiakat illeti, az ösztöndíj sajnos nem elegendő a megélhetésre odakint, 

hiszen a kinti magas fizetésekből adódóan nemcsak a szállás, hanem az élelmiszerárak is igen 

magasak a magyar viszonylatokhoz képest. Így a kiutazóknak azt ajánlom, hogy 

mindenképpen legyen vésztartalék,amihez nyúlni tudnak, illetve akik hozzám hasonlóan 

szeretnének munkát vállalni kint létük alatt, rengeteg munkaközvetítő ügynökség közül 

választhatnak, azonban sajnos részmunkaidőben elhelyezkedni nem egyszerű feladat.( illetve 

akik ezt fontolgatják, kiérkezésükkor rögtön tegyék meg az ’NI number’ igényléséhez 

szükséges lépéseket.) 

Mindent összevetve, a szállásokból fakadó nehézségeket leszámítva, rendkívül 

eseménydús időt töltöttem odakint, fantasztikus helyeken jártam és csodálatos embereket 

ismertem meg. Ajánlom mindenkinek, hiszen nem csak nyelvfejlesztés, hanem látókörbővítés 

szempontjából is tökéletes lehetőség ez a program. 

 

 


