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 Régi vágyam volt, hogy Írországba mehessek így egyértelmű volt, hogy az ország nyugati 

oldalán fekvő limericki egyetembe (UL) fogom leadni a jelentkezésemet. A legtöbb ír városról 

elmondható, hogy egyik sem egy klasszikus szépség és ez alól Limerick sem kivétel. Limerick egy 

kellemes, kb. száz ezres egyetemi város, semmi különös, de szerethető. A folyópart szerintem nagyon 

szép és igyekeznek a helyiek is, hogy egy kis életet vigyenek a városba. A belvárostól egyébként egy jó 

5 km-re fekvő UL kampusz is jól néz ki, rengeteg a zöld terület és egy nagyon szép folyó menti sétány 

köti össze a belvárossal, amit jó időben érdemes felfedezni. A kampusz leginkább egy amerikai 

egyetemhez hasonlítható, minden egy helyen, egy hatalmas telken, nem szétszórva a városban. Az 

itthoni viszonyokat nem lesajnálva jegyzem meg, hogy a UL adottságai számomra elképesztőek 

voltak. A kampuszon van orvos, fizioterapeuta, pszichológus, hatalmas sportcsarnok, füves 

sportpályából legalább hat (de mikor ott voltam épp a következőt csinálták), színházterem, bár (ahol 

minden pénteken van buli nemzetközi diákoknak), Spar, ATM, kápolna, még férfifodrász is. 

Gyakorlatilag arra lett kitalálva, hogy a kollégisták teljesen jól ellegyenek, anélkül, hogy valaha 

elhagynák a kampuszt. A könyvtárat is most bővítették, majdnem akkora, mint nálunk az egész 

pszichológia intézet és a raktárjában egy olyan robotikus daru pakolja a könyveket, amiből egész 

Európában egy van. Kérdés mennyi haszna van, de sokatmondó, hogy tényleg mennyit fordítanak az 

egyetemre. A pszichológia szakról tudok csak véleményt mondani, de ott az oktatás igen jó. Nem 

mondom, hogy nem volt gyenge órám, de alapvetően nagyon jók az előadók, sokat tanultam. A 

vizsgákat nagyon komolyan veszik, csak egy lehetőég van, és általában esszét kell írni. Mivel a 

feltételek adottak, tényleg elég könnyű dolga van ott a diáknak, gyakorlatilag csak annyi, hogy 

tanuljon. 

 A kimenet előtti egyik nehézség a szálláskeresés. Érdemes úgy kimenni, hogy van fix helyed. 

Az egyetem körül számos student village van, amikbe viszont nagyon hamar elfogynak a helyek, így 

ha valaki tudja, hogy kimegy és diákszálláson akar lakni, érdemes egyből jelentkezni. Ezek előnye, 

hogy közel vannak és segítik a beilleszkedést, mert más diákokkal egy házban laksz. Hátrány viszont, 

hogy a legolcsóbb is 2 ezer Euró fölött van a félévre (ha jól emlékszem). Tehát a legtöbbnél az 

ösztöndíjad a szállást sem fedezi. Másik opció viszont, hogy a városban laksz, ahol rengetegen adnak 

ki szobákat diákoknak. Az itthoni helyzettel ellentétben, kint jóval olcsóbb lehet az albérlet, mint a 

koli. Havi 300-400 Euroért már lehet kapni szobát bőven. Ezt is érdemes hamar elkezdeni keresni, 

olyan oldalakon, mint pl. a daft.ie. A legtöbben egy évre akarnák kiadni, de érdemes ezekre is ráírni.  

Én a belvárosban laktam és nem bántam meg. Közlekedni busszal lehet, de a jegy nem olcsó, szóval 

sokan vesznek biciklit és a félév végén eladják.  

 Közlekedni az országban nem túl könnyű, vagy olcsó. Rengeteg busz társaság van - amikre 

érdemes előre online jegyet váltani, mert olcsóbb -, de sok helyet nem közelítenek meg, amiket 

egyébként érdemes látni. Az egyetem kínál több buszos túrát, ezekre érdemes befizetni, olcsóbb, 

mint a tömegközlekedés. Írország gyönyörű, érdemes utazgatni amennyit csak tudsz. Esik is elég 

sokat, de nem vészes, 10 percet esik, aztán eláll 10 percre, majd megint elkezd esni, szóval 

szeszélyes. Azért esőkabát nélkül ne menjen ki senki:) Kirándulásokat szervez még az International 

Society, szóval ahhoz érdemes csatlakozni. Ezen kívül is sok Club meg Society van az egyetemen. Ezek 



diákcsoportok, lehet menni íjászkodni, krav magázni, focizni meg egy csomó mindent kipróbálni. 

Általában igaz ezekre, hogy sokkal jobbnak néznek ki, mint amilyenek valójában. Nekem a Music Soc-

al voltak nem túl pozitív élményeim, de mindenképp érdemes csatlakozni 1-2 csoporthoz, leginkább 

olyanhoz, amihez nem jelentkeznek több százan. A jelentkezés 5 Euro. 

 A végtelenségig tudnék írni még a kinti tapasztalataimról, de a lényeg, hogy érdemes 

kimenni. Nekem hatalmas élmény volt, a világ minden tájáról találkoztam és barátkoztam 

emberekkel (sokszor olyan helyekről, amiknek a létezéséről nem is tudtam) és a "semmi különös" 

Limericket is fájó szívvel hagytam el a félév végén. 

 Ha van valakinek bármilyen kérdése a kint léttel kapcsolatban, a fenti email címen nyugodtan 

írjon.  Slainte! 

 

 

 


