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A Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Gazdálkodás angol nyelvű alapszakának
hallgatójaként nyertem helyet az Egyesült Államokba, az őszi félévre. A fogadó
egyetem kiválasztásában fontos volt számomra, hogy igazi kihívást állítsak magam
elé és a világnak egy valóban különböző szeletét ismerjem meg. Bátran állíthatom,
hogy a University of Southern California (USC) diákjaként eltöltött szemeszter
kiválóan megfelelt mindkét szempontnak.

USA és Los Angeles
Los Angeles egy sokmilliós, pezsgő nagyváros sokféle városrésszel. Amerikai
mértékben is jelentős a latin és az ázsiai közösség. A lakosság nagy része latin
származású, így a spanyol nyelvet is bőven lesz alkalmunk gyakorolni, de ez nem
szükséges.
Szinte csak rosszat hallani a város tömegközlekedési hálózatáról, de tapasztalatom
szerint, ha metróval nem is, busszal könnyedén eljuthatunk bárhova. Ha sietünk,
vagy társaságban utazunk, akkor érdemesebb lehet egy ride sharing alkalmazást
választanunk.

Campus
A campus hatalmas területen fekszik el. Található rajta több bolt, gyógyszertár,
kosárpálya, konditermek és éttermek is, természetesen a kollégiumi épületek mellett.
Hogy spóroljanak az idővel, sokan biciklivel vagy gördeszkával közlekednek az
épületek között. Deszkát akár 20-30 dollárért is tudunk rendelni és hamar rá lehet
érezni, mindenképpen ajánlom a kalandra vágyóknak. A környék kérdéses
közbiztonsága miatt az egyetemen fizeti a diákok Lytf utazásait a capmus környékén.
Ez az Uberhez hasonló ride sharing alkalmazás.
A campus általában élettel teli minden hétköznap, néha még spontán jóga órákba is
bele lehet futni, viszont akkor élénkül fel csak igazán, ha az egyetem focicsapata
játszik. Ilyenkor mindenki a campusra csődül az egyetem színeibe öltözve, és már
órákkal a kezdő sípszó előtt készül a barátaival, még akkor is, ha magára a
mérkőzésre el se megy.
A Campus mellett található az úgynevezett Frat Row (Greek Street), ahol a
diákszövetségek házai találhatóak. Itt hétvégi bulik mellett hazai meccsnapokon
tailgate-t szoktak tartani, ahová a lányok bármikor bemehetnek, fiúként viszont
tagság vagy meghívás szükséges. Tagokat a félév kezdete előtti 1-2 hétben vesznek
fel, a tagdíj viszont kifejezetten magas, általában ezer dollár körül van egy félévre.

Étkezés
Minden apartman rendelkezik gépesített konyhával, de a magas bolti árak miatt
sokan gyorséttermekbe járnak főzés helyett. Az egyetem környékén ennek
megfelelően számtalan étterem van, sokféle stílusban.

Integráció, ismerkedés
Az egyetem hivatalos csapatépítő programot csak kettőt tart, egyet a szemeszter
kezdete előtt, egyet pedig a legvégén. A cserediákok főleg a közös lakhelyeken
ismerkednek meg egymással, de egy közös groupchatben akár ismeretlenül is
szervezhetnek programokat. A szállásokon hamar megismerik egymást az
exchangerek, és kialakulnak a baráti társaságok, de mindenki nagyon nyitott az
ismerkedésre. Rendszeresek az apartman bulik, vagy a közös klubozások.

Egyetem, oktatás
Az oktatási módszer számomra meglepően hasonlított az otthonihoz. A jegy
prezentációból, félévi és évvégi vizsgából, valamint esetenként beadandókból vagy
projektmunkából áll össze, a syllabusban ismertetett arányban. Ami viszont eltér a
Corvinuson tapasztaltaktól, az az osztályozás. Bár ettől a tanárok bizonyos
esetekben eltérhetnek, a USC általában a többi diák teljesítményéhez viszonyítva
értékeli a teszteket, így a legjobb diák maximum pontszámot kap, és a legrosszabbat
is hozzá viszonyítják. Részben ennek is köszönhető, hogy jó jegyet szerezni
komolyabb erőfeszítésbe kerül. A tanárok nagyon segítőkészek voltak, nagyon
szívesen válaszoltak a kérdéseinkre, könnyedén meg lehetett őket keresni akár az
óra után, akár emailen keresztül, sőt, néhányan még a telefonszámukat is megadják.
A 4 kredites órákból heti 2, a 2 kreditesekből heti egy órát tartanak, ez általában
“gyakorlat” típusú.

Mivel fontos volt számomra, hogy minél inkább beszámítható tárgyakat vegyek fel,
igyekeztem a kötelező kurzusaimnak minél inkább megfeleltethetőeket felvenni a
cserefélévem alatt, ezek végül a következők lettek:
Management Consulting: Rendkívül tapasztalt professzor, szenvedélye a tanítás. Az
órán nem száraz információkat szeretne átadni, sokkal inkább egy szemléletet,
látásmódot. A szemeszteren átível egy consulting group project, amiről rendszeresen
előadásokat kell tartani. Az órák általában könnyed, jó hangulatban telnek. A
prezentációk mellett két “negyedéves”, és egy final vizsga volt, ezeken szinte
mindenki jól szerepelt.
Business Finance: 3 negyedéves és egy záróvizsga adja a jegyet. Rendszeresek az
online házi feladatok, az elmúlt óra és a következő óra anyagából is. Nem könnyű
kurzus, de a tanárok segítőkészek és bőven akad tananyag, ami segít felkészülni
illetve korábbi diákok is tartanak korrepetálást. Érdemes rendszeresen készülni.
Advertising and Promotion Management: 2 évközi vizsga és egy projektmunka
prezentációval. Könnyed óra a reklámiparról, egészen érdekes, viszont igazán
hasznosnak nem találtam. A félév során több vendégelőadó is tart órát. Ők a
marketing egy-egy különböző szegmensében dolgozó szakemberek, nagyon
érdekes tapasztalatokkal, tanácsokkal. Ezekre az órákra különösen ajánlott bejárni,
és nem csak azért, mert egy rövid összefoglalót is kell írni néhányból.
Data Analysis for Decision Making: egy vizsga, házi feladatok valamint projectmunka
alapján tevődik össze a jegy. Nyers adatokból tanultunk kimutatásokat készíteni,
valamint azokat értékelni, főként Excelben.
Sokan vesznek fel kínai vagy japán órákat, ezt azonban személy szerint nem tudom
ajánlani, mert a sok belefektetett idő és energia ellenére, fél év alatt csak minimális
fejlődést lehet elérni ezekben a nyelvekben, ráadásul a mindennapi boldoguláshoz
nem is kell az angolon kívül más nyelvet beszélnünk.
A tárgyfelvételnél szerencsére nem kell sokat aggódni, az előzetes igényeink alapján
igyekeznek nekünk minél jobb órarendet összeállítani. Változtatásokra (elérhető hely
esetén) az első héten van lehetőség.
Az egyetem mérete és sokszínűsége miatt szinte bármilyen órát felvehetünk. Több
ismerősöm vett egyetemi keretek között surf órákat vagy éppen nézett még be nem
mutatott hollywoodi filmeket. Ezeket mindenképpen ajánlom, ha van rá kredit,
ugyanis auditálva kötelezettség nélkül is felvehetjük őket és egészen egyedi élményt
nyújtanak.
Az oktatás minőségével elégedett voltam, a tanárok megközelíthetők, partnerként
tekintenek a diákokra és próbálják élvezetesebbé tenné az órákat. A valósághű
példák, helyzetek, a gyakorlati oktatás minden kurzusomra jellemző volt.

Szállás
A cserediákok jelentkezhetnek, hogy a campuson szállásolják el őket, 1-1
apartmanban, amit 3-4 ember oszt meg vagy kereshetnek privát szállást. Bár a

campus is tisztességes szállást kínál, a legtöbb cserediák mégis a The Lorenzo nevű
diákszálló komplexumot választja. Ez kicsit drágább, azonban felszereltségében
(medencék, grillteraszok, saját konditerem, kosárpálya, szervezett programok stb.)
szerintem megéri a kicsit magasabb árat. A Lorenzo úgy 15 perc sétára van az
egyetemtől, de 15 percenként egészen estig, hétvégente éjjel is mennek privát
buszok a campusra.
A Campus Mundi támogatás jelentős része mindenképpen elmegy a lakhatásra, ez
sajnos a los angelesi ingatlanárak miatt kikerülhetetlen.

Utazgatás
Ha az ember ilyen messzire utazik, szinte kötelező szétnéznie a környező
városokban, turista látványosságoknál. Szerencsémre Amerikában és
különösképpen Kaliforniában erre bőven volt lehetőségem. Bár szállást nehéz igazán
olcsón találni, a hostelek egészen baráti áron üzemelnek, valamint autót bérelni is
relatíve olcsó. Ha szükséges, a városok között gyakran és főleg olcsón járnak buszok
is (pl. Flixbus), ezt a szolgáltatást is mindenképpen érdemes igénybe venni. Bár Los
Angeles maga is végtelen lehetőséget kínál, innen is érdemes elutazni, San
Francisco vagy épp Las Vegas is egészen közel van, és teljesen más élményt nyújt.
A bátrabbaknak tudom ajánlani Vancouvert és Kanadát, bőven alulértékelt vidék.

Ha lehetőségünk engedi, érdemes megállni a keleti parton mielőtt Los Angelesbe
repülnénk, hiszen egészen más élményekben lehet részünk, a meglepően különböző
kultúrának hála.

Én egyértelműen csak ajánlani tudom mindenkinek a USC-t. Ha van rá lehetőség,
mindenképp vágjunk bele, és ahogy az egyetem mottója mondja, Fight on!

