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Az Egyetem tanulmányi időszaka október 1.-től általában január közepéig tart, amit rövid félévi 

viszgaidőszak követ, mivel a tantárgyak többsége félévkor nem viszga köteles, az osztályzás jelenlét 

vagy írásbeli – szóbeli beszámolók alapján történik, de az is előfordul, hogy csupán megfelelt/nem 

megfelelt jegyzés kerül a viszgalapba és az elektronikus rendszerbe. Osztályzataimat egy írásbeli 

beadandó dolgozat alapján és a főtárgy- , kamaravizsga alapján szereztem meg, amiket 10 (nem 

megfelelt) és 25(kiválló) közötti skálán lehet megkapni. Hasonlóképpen a Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Egyetemhez itt is vannak kötelező tantárgyak, amiket el kell végezni, illetve szabadon választható 

tantárgyak amikkel a további hasonlóan félévente 30 kredites követelmény rendszerhez szükséges 

pontok megszerezhetőek. Szakmai fejldődés szempontjából nagyon hasznos volt. Magát az Egyetemet 

is a főtárgy tanár miatt választottam kiutazás előtt. Külföldi, nemzetközi versenyek és találkozók 

alkalmával hallottam sokat Łukasz Kuropaczewskiről. Miután többször említették nekem a januárban 

tartandó egy hetes Workshop-ját, én és tanárom Dr Eötvös József felvettük vele a kapcsolatot, ezután 

érdeklődve, majd a kint töltött idő után kaptam azt a lehetőséget, hogy Erasmus+ mobilitásomat vele 

töltsem. Hatalmas élmény volt számomra, hiszen ismertem már előre munkásságát, diákjait és azok 

eredményeit. Többen közülük már fiatal koruk ellenére világszerte ismertek, így ez is hatalmas 

inspiráció volt számomra.  

Nyelvi problémák az oktatókkal előfordultak. Az Egyetemen nem volt lehetőség a lengyel nyelv 

tanulására, mivel nem indítottak ilyen kurzust külföldi és Erasmus+ mobilitással rendelkező hallgatók 

számára. Az egyéni vagy kiscsoportos órák alkalmával nem okozott gondot azok hallgatása, mivel 

ilyenkor angol nyelven történtek a kurzusok. A nagy csoportos órák viszont csak lengyel nyelven voltak 

elérhetőek, így azokat megbeszélés alapján külön beszámolókkal, feladatokkal végeztem el.  

Mentor program van az Egyetemen és volt lehetőségem egy tanszaktársamat választani 

mentoromnak. Mivel már kiutazásom előtt ismertem őt, rögtön felajánlotta az együtt lakás 

lehetőségét. Minden ügyintézés során velem volt és mivel tanszak- és évfolyamtársam is egyben, így 

az összes tennivalót együtt csinálhattuk. Segített a diákigazolvány, diákmatrica igénylésében, a helyi 

tömegközlekedési bérlet beszerzésében, illetve minden másban amiben valamilyen oknál fogva 

segítségre szorultam. Mivel az együtt lakás ötlete megtörtént, így gyakorlatilag a lakás keresés 

problémája számomra teljesen megoldódott, hiszen ő sokkal könnyeben kereshetett albérleteket, ő 

ment el az összes helyszínre megnézni a lehetőségeket, majd ő kötötte meg a bérleti szerződést. Az 

albérlet egy nagyon jó környéken elhelyezkedő, remekül felszerelt, bútorozott lakás. A bérleti ár 

személyenként 330€ volt havonta amit az Erasmus ösztöndíj teljes mértékben fedezett. A lakás 

villamossal 15 percre helyezkedett el az Akadémiától és körülbelül 20 percre a városközponttól. A 

városban lehetőség van olcsóbban is szobát találni, mint később kiderült, az átlag ár 200€ körül 

becsülhető. Az Erasmus+ ösztöndíjon felül a további költségekre szülői támogatást kaptam. 



Poznan városa leginkább egyetemista városnak mondható. A tanulmányi időszakban kb. 

550 000 ember él a városban, míg a nyári szünetek alatt az emberek nagyjából fele nem él itt. A város 

tele van szórakozási lehetőségekkel, mindenhol lehet találni egy-egy kávézót és éttermet, amik nagyon 

jó minőségű kínálattal rendelkeznek. Rendszeresen rendeznek klasszikus zenei koncertek illetve több 

múzeum is látogatható állandó és időszakos kiállításokkal. 

A város megélhetési költsége nem sokban tér el az otthoni áraktól, de gyakran olcsóbb. Az 

élelmiszer boltok árai gyakran alacsonyabbak vagy azonosak, míg az éttermek szinte mindig olcsóbbak. 

Egy normál, átlagos minőségű étterem árai többnyire 4-6€ között mozognak. 

Összességében a város és az Egyetem hatalmas élmény volt számomra és csak ajánlani tudom 

mindenkinek. 

 


