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Tippek kiutazóknak: 

- szálláskereséshez 

Számomra viszonylag egyszerű volt a szálláskeresés, mert a krakkói Erasmus koordinátorom küldött 

megbízható linkeket, és email címeket, melyeken keresztül sikerült találnom egy remek szobát. Közel 

az egyetemhez, és a város szívében 270 euróért kaptam szállást. Az árban benne volt a rezsi és az 

internet is fix áron, de nem saját zuhanyzóval. Külvárosban, illetve nem saját szobával lehetett volna 

olcsóbban (kb. 200 euróért) is szállást találni, de inkább a megbízhatóbb lehetőséget választottam. 

- étkezés 

Hasonló árban lehet élelmiszert venni, mint Magyarországon, és hasonló felhozatallal rendelkeznek a 

boltok is. Így főleg magamra főztem, de sokszor vettem gyorskaját is. 

- kedvenc helyek 

Sok kellemes park van Krakkó szerte, és nagyon szerettem sétálni vagy futni ezekben. A régi belváros 

körüli park nagyon szép, bár néha túl zsúfolt. Kedvenc, nem túl drága éttermem a Bar Smak volt 

(főtértől nem messze), melyben 25 zloty-ért (kb. 1900Ft) egy teljes menüt lehetett kapni főétellel és 

levessel. Az egyetemi kávézó és étterem az épület tetején helyezkedik el, és az egyik legszebb kilátást 

nyújtja a belvárosra. A Kopiec Kosciuszki kilátó fantasztikus helyen található, és nagyon közel van a 

belvároshoz, mindenképp érdemes meglátogatni. 

- érdekes helyek 

Rynek Glowny földalatti múzeum; Kosciuszko kilátó, erődítmény; Wawel vár komplexum. 

- banki ügyintézés 

A CIB Banknál nyitottam eurószámlát, és arra kértem az ösztöndíjat. Mivel szinte mindenhol lehet 

kártyával fizetni Krakkóban, készpénzet nem is nagyon használtam. Természetesen azért váltottam 

készpénzt is, de nagyrészt csak kártyával fizettem mindenhol. 

- egyetemi ügyintézési tapasztalatok 



 

 

Minden külföldi tanulónak a kapcsolattartója Karolina Jarosz. Rendkívül kedves és segítőkész, bátran 

lehet emailekkel bombázni, és mindig válaszol, mégha sokszor megkésve is. A gyakorlóterem foglalás 

fogalma nem létezik, és csak érkezési sorrendben lehet termet szerezni főleg kora reggel vagy késő 

este. Sajnos a portások, ruhatárosok nem beszélnek angolul, így velük nehézkes a kommunikáció, 

viszont minden tanárom kíválóan tudott angolul, úgyhogy az órák hasznosan teltek. 

 

Miért tetszik/miért nem tetszik a fogadó egyetem? 

Remek helyszínen van, a város szívében. Kedvesek a professzorok. 

Nehéz leszervezni a gyakorlótermet, és nincs belőle elég. Sokszor késve kezdődött az óra, vagy 

elmaradt, de a tanár elfelejtett szólni. 

Milyen várható hasznot jelent majd a külföldön eltöltött időszak? 

Krakkó rengeteg fesztiválnak ad otthont, köztük az International Festival of Kraków Composers és a 

Film Music Festivalnak. Mindkettőnek főszervezője egy-egy professzorom volt, és mindkettő bő egy 

hetes programjával, és világszínvonaló szervezésével fantasztikus élményt és tanulási, ismerkedési 

lehetőséget nyújtottak. 

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

Előnyök: online gyakorló terem foglalás jól müködő rendszere, és a weblap könnyen használható 

felülete. Nagyobb, szebb előadótermek. 

Hátrányok: kialakított filmzenei stúdió hiánya: Krakkóban két, diákok által is használható gyakorló 

stúdió volt kialakítva vászonnal, projektorral, surround hangrendszerrel, számítógéppel, stb. 


