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Tippek kiutazóknak : 

- szálláskereséshez: 

Az egyetem kollégiuma kiváló, nagyon ajánlom. Jó árban van, és a körülmények kiválóak. Az egyetem 

épületétől kb. 25 percnyi buszozásra van. Ketten laknak egy szobában, saját fürdővel és konyhával. 

Csak zenészek laknak a kollégiumban, így ebből a szempontból is optimális, ugyanis hasonló a 

napirend a lakók között (korán fekvés, korán kelés). 

- étkezés: 

Az egyetem körül van két menza, jó árban lehet naponta két fogást enni. Közel van az egyetem 

épületéhez. 

- kedvenc helyek: 

Néhány nagyon jó kávézó a központban: Flowers, Samsara, Yolka. A Heltai táncház. A magyar színház 

a városban kiváló. 

- érdekes helyek: 

A város Nagy Parkja, a Fellegvár, a Botanikus kert, a Néprajzi Múzeum falumúzeum részlege. 

- banki ügyintézés: 

Ugyanolyan, mint Magyarországon. 

- egyetemi ügyintézési tapasztalatok: 

Nagyon segítőkészek voltak, mind a titkárságon, mind az Erasmus irodában. Időben válaszoltak a 

kérdéseimre, a leveleimre.  

 

Miért tetszik/miért nem tetszik a fogadó egyetemen? 

A fogadó egyetem népzenei és klasszikus zenei tanárai kíváncsian és segítőkészen álltak azon helyzet 

elé, hogy az őszi félévemet ott töltöm. Lehetőséget biztosítottak részt vennem minden olyan 

tevékenységben az egyetem falain belül, ami érdekelt. Így csatlakozhattam a népzenei énekkarhoz, 

illetve járhattam különböző évfolyamok óráira párhuzamosan.  

Nehézséget jelentett a gyakorlás helyszínének megteremtése, ugyanis kevés gyakorlóterem állt a 

rendelkezésre, és nagyon sok diák pályázik rájuk. 

Milyen várható hasznot jelent majd a külföldön eltöltött időszak? 



Szakmai szempontból sokat nyílt a látóköröm, rengeteg új tapasztalatot szereztem elméleti és 

gyakorlati tudásban egyaránt. A román népzenét mélyebben tanulmányozva új lehetőségeket és 

összefüggéseket értettem meg. Az ott szerzett kapcsolatok révén (tanárokkal és diákokkal egyaránt), 

remélem, hogy további együttműködésre kerül majd a kolozsvári egyetemmel. 

Összehasonlítva a Zeneakadémiánkkal, mi az előnyünk, mi a hátrányunk? 

Előnyünk, hogy gyakorlótermünk sokkal több van, illetve hogy az oktatás színvonala magasabb. 

Nagyobbak a követelmények, és a tanáraink következetesebbek. IIletve van saját Népzene 

Tanszékünk, mivel ott csak egy Modul a népzene (tehát félévente felvehető tárgyak összessége). 

Népzenészként kevesebb klasszikus zenei tárgyat tanulunk, mint az ott tanuló diákok. Illetve 

számukra van lehetőség az egyetem által szervezett koncertsorozaton részt venni az ország 

különböző pontjain, míg nekünk, itt, nincs. 

 

 


