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2019/2020 őszi félévet töltöttem Erasmus ösztöndíjjal az Akademia Ignatianum w Krakowie, 

vagyis a Krakkói Ignatianum Egyetemen, amely jezsuita felsőoktatási intézmény a város 

szívében. A Károlin harmadéves szabad bölcsész alapszakos diák vagyok, művészettörténet 

specializáció és nemzetközi kommunikáció és média minor szerepel még a képzésemben. 

Az Ignatianum Egyetemen az orientációs napokon megismertettek minket Krakkó 

belvárosával és magával az egyetem épületével. A Károlihoz hasonlóan, a partner egyetemen 

is működik mentor program, így már a megérkezésem előtt kaptam segítséget egy ottani diáktól. 

A lengyel mentorainkkal együtt több integrációs programon is részt vettünk, illetve volt egy 

hétvégi kirándulás Wroclaw városába. A kedvenc közös programom az Ignatianum-on 

megrendezett International Day volt, amelyen az összes Erasmusos diák bemutatta országa 

nevezetességeit, saját egyetemét és vendégül láttuk nemzeti finomságokkal egymást és a 

lengyel diákokat is. 

Az Ignatianum-on a Filozófia Tanszéken volt a legtöbb tárgyam, amelyek igen jól 

illeszkedtek a hazai képzésben elvégzett eddigi kurzusaimhoz. Személyes tapasztalatom szerint 

az összes tanár nagyon segítőkész volt, az órák élvezetesek voltak, öröm volt látogatni őket. 

Mivel tárgyaim gyakorlatok voltak, inkább az órai részvételen volt a hangsúly, némely 

kurzuson élénk eszmecsere folyt a többi diákkal. 

Szeretném kiemelni, hogy az Erasmus adminisztrációs részével szinte az egész félév 

során valamely formában foglalkoznom kellett, így nem érdemes a papírmunkát halogatni. 

Ebben segítségemre voltak a hazai és a partner egyetem Erasmus iroda koordinátorai és a 

tanszékek munkatársai. 

Szállásom eredetileg kollégiumban lett volna, azonban az idei félévben renoválás miatt 

ez a lehetőség nem volt elérhető, így magamnak kerestem szállást. Kifejezetten erre szakosodott 

facebook csoportokban kezdtem el a keresést, de végül Airbnb-n keresztül találtam egy szobát. 

Mivel minden nap ingáznom kellett a lakás és az egyetem között, már az első nap kiváltottam 

a bérletet a félévre. A bérlet egy plasztik kártya, amelynek elkészítéséhez szükséges egy 



igazolványkép. A tömegközlekedést nagyon jónak találtam a városban, metró nincs, azonban 

általában egy vonalon többféle busz és villamos is közlekedik, éjszakai járatok is elérhetőek.  

Összességében remekül éreztem magam, tárgyaimat sikeresen teljesítettem, mind a kinti 

egyetemen, mind a Károlin. Nagyon jó szívvel ajánlom az Ignatianum-ot, mivel magas 

színvonalú oktatásban lehet részt venni, de a teljesítmény mellett kiemelten fontos a lelki élet 

is az intézményben. 

 

 

Orientációs napok, Ignatianum, Krakkó, 2019 

 

 

Kirándulás Erasmusos diákokkal, Wroclaw, 2019 

 



 

Érdemes ellátogatni a Visztula túlpartján lévő városrészhez. Podgórze körzete 

bővelkedik nagyszabású muráliákban, remek kávézókban és itt található a Kortárs Művészeti 

Múzeum (MOCAK) és a Schindler gyár is. (Podgórze, Krakkó, 2019) 

 

 

 

International Day, Ignatianum, Krakkó, 2019 


