
Élménybeszámoló 

 

Amikor jelentkeztem erre a programra, eldöntöttem, hogy minél többet szeretnék tanulni és 

tapasztalatokat gyűjteni. Ezért is döntöttem úgy, hogy 7 tantárgyat is kiválasztok a választható 

tárgyak közül. Amikor megérkeztem Albániába, akkor jutott tudomásomra, hogy egyedül 

leszek a tanáraimmal ezeken az órákon, mivel nincs más rajtam kívül, aki angolul tanulná 

ezeket a tárgyakat. 

 Ennek voltak előnyei és hátrányai is. Az 

előnye az egyértelműen az, hogy így sokkal 

többet tudtam tanulni, kérdezni és 

érdeklődni. A hátránya az, hogy a helyi 

diákokkal nem igazán tudtam közeli 

kapcsolatba kerülni, bár ez a későbbiekben 

megváltozott. Szakmailag ez egyértelműen 

segítség volt, hiszen azokkal a részekkel több időt tudtunk tölteni, amelyek engem személyesen 

érdekelnek. Az oktatók mind nagyon segítőkészek, felkészültek és rugalmasak. Sokuk tanult 

külföldön, dolgozott meghatározó helyi vállalatnál vagy töltött be vezető szerepet állami 

szervezetben.  

Igazából a velük töltött személyes idő jelentett nagyon sok pluszt, mivel emberileg is gyorsan 

megismerhettem őket. A saját tapasztalataikból és élményeikből pedig én mindenféleképpen 

csak tanulni tudtam. Ez miatt szakmailag biztos, hogy megérte kimenni.  

Több olyan tárgyaim is volt, amelyet már teljesítettem itthon magyar nyelven. Kíváncsi voltam, 

hogy miben lehet az ott más, ezért választottam őket. Habár volt nagyon sok átfedés, azért 

akadtak különbségek is a tárgyak között. Nem a tartalom, inkább a megközelítés volt az, ami 

mást jelentett. Ezen felül rengeteget 

tanultam abból is, hogy megtapasztaltam 

egy másik kultúra és ország működését. 

Nagyon sokat hallottam az országról és 

annak működéséről. Ezek mindig egy 

teljesen új dolgot jelentettek számomra.  



 

Maga az ország gyönyörű szép. A sok előítélettel ellentétben a külföldiekkel mindenki nagyon 

barátságos és segítőkész. Erről a segítőkészségről nagyon gyorsan megbizonyosodtam amikor 

megérkeztem Tiranába. Az itt töltött hónapok alatt rengeteg új élménnyel lettem gazdagabb, 

amelyek nagy részét más országban nem tudtam volna átélni. Ezért nem is csodálkozom azon, 

hogy a holland lakótársam könyvet szeretne írni az itt töltött félévről. 

 

Végezetül szeretném megköszönni ezúton is az egyetemnek a lehetőséget, hogy részt vehettem 

ebben a programban. Nagyon sokat jelentett nekem ez a pár hónap.  

 


