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A Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügy
mesterszakos hallgatójaként a képzés 2. évében
volt

lehetőségem

a

tavaszi

félévemet

Svédországban tölteni. A Göteborgi Egyetemen
töltött

szemeszteremről

szeretnék

bővebb

információt nyújtani azoknak, akik ugyanide
készülnek cserediákként. A koronavírus kitörése
tekintetében is egy speciálisnak mondható félévet
tölthettem Svédországban. Mindenekelőtt meg
szeretnék jegyezni, hogy a COVID-19 ellenére is
kint maradtam és felejthetetlen élményekkel
gazdagodtam Göteborgban. Mindenkinek csak
ajánlani tudom mind a várost, mind az egyetemet.
Scheller Judit Katalin

judit.scheller@gmail.com

ELŐKÉSZÜLETEK
A svéd University of Gothenburg intézményében töltött félévem megpályázása már jóval
a kiutazás előtt elkezdődött, 2018 novemberének végén volt esedékes. Két hónappal rá egy
szóbeli zárta a pályázás folyamatát. Skandináv célország választása esetén az elnyert Erasmus+
hely kihirdetése után mindenképpen ajánlom a Campus Mundi ösztöndíj megpályázását az
anyagiak könnyebb fedezése céljából, hiszen az itthoni árakhoz viszonyítva sok esetben
kétszeres szorzóval kell számolni. Megéri a dokumentumokkal való fáradozás, nagy anyagi
segítséget jelentett az ösztöndíj külföldi félévem során.
FOGADÓ EGYETEM
A Göteborgi Egyetemen számos kar és szak megtalálható - többek között pszichológiai,
művészeti, orvosi -, én a gazdálkodástudományi karon (School of Business, Economics and
Law), a Handelshögskolan tanulójaként Business Administration hallgatóként tanultam kint.
Az egyetem ezen épülete a városközpont közelében helyezkedik el. Könnyen megközelíthető
az egyetem modern épülete, a könyvtár megfelelőképpen felszerelt és kellemes hangulatú. Több
szoba foglalható a könyvtár területén, amelyek alkalmasak a csoportos beadandók során
megbeszélésekre. Az épület földszintjén
menza is megtalálható, az épület mindkét
szintjén körülbelül 40 mikró áll azon
diákok

rendelkezésére,

akik

maguk

készítik az ebédüket. A legnépszerűbb
megoldás az utóbbi opció volt, akár
külföldi, akár külföldi diákokról legyen
szó.

A Gazdálkodástudományi Karon a külföldi hallgatókkal a HHGS (Handelshögskolans i
Göteborg Studentkår) International Comittee-je (IntU) foglalkozik, egy rendkívül felkészült és
dinamikus diákszervezet. A mobilitás első két hetében minden napra szerveztek programokat,
amelyeken opcionális volt a részvétel. Érdemes részt venni ezeken, hiszen itt találkozhatsz
először a többi külföldi hallgatótárssal, megismerheted a várost és az általa nyújtott
lehetőségeket, legyen szó városfelfedező sétáról, strandröpiről, lézerharcról vagy a félévenként
egyszer megrendezett bankettről. A kinti egyetem kiutazás előtt felajánl egy úgynevezett
„Welcome service”-t, amely keretében egy előre fixált napon a repülőtérről a cserediákokat a
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szállásukra viszik, segítve a kulcsok felvételét és a megfelelő dokumentumok aláírását. A
részvételi szándékot előzetesen egy kérdőívben kellett jelezni, ezt mindenképpen ajánlom,
nagyban megkönnyíti az érkezést. Hiszen például amennyiben valaki hétvégén érkezik, a
kulcsot alapvetően csak hétköznap veheti fel és addig egyéb szállást kell találnia magának, ami
problémás és költséges lehet.
Az első napokban számtalan tájékoztató és bemutatkozó előadást tartottak, minden
szükséges információról részletes beszámolót kaptunk, mindenben segítettek. Többek között a
két legfontosabb az ún. Mecenat kártya és a GU kártya, előbbi diákigazolványként szolgál, ami
a közlekedési eszközökön a kedvezményes utazásra való jogosultság igazolására szolgál és a
szórakozóhelyekre való ingyenes belépést biztosítja, utóbbi pedig az egyetemi szolgáltatások
igénybevételéhez szükséges pl. nyomtatás, könyvkölcsönzés.
OKTATÁS
Svédországban egy szemeszter két különálló negyedévre oszlik. A negyedévek két
hónaposak, egy félév során összesen maximum 4 tárgyat tanulhatunk, mindegyik 7,5 kreditet
ér. Két típusú tárgy van az egyetemen: 50 %-os part-time és 100 %-os full-time, előbbi 2
hónapig tart alacsonyabb óraszámmal, utóbbi pedig 1 hónapig magasabb óraszámmal. Egy
negyedévben vagy két darab part-time típusú kurzus futhat egyidőben, vagy pedig két darab
full-time típusú kurzus egymás után egy-egy hónapig. A svéd oktatási rendszer teljesen más,
mint a magyar a tanév beosztását, a tanórák hosszát és a vizsgák menetét tekintve. A kinti
rendszerben nagy hangsúlyt kapnak a csoportos munkák, prezentációk, minden tárgyamból volt
legalább egy csoportos beadandó. Részletekbe menően a következő szakaszban mutatom be a
tanulmányokat.
Kiutazás előtt a tárgyfelvétel során a tantárgyi időpontokat érdemes ellenőrizni, ezeket
már előre közzéteszik a fogadó egyetem honlapján tárgyanként hetekre lebontva. A tantárgyi
beosztást és a vizsgaidőpontokat érdemes összeegyeztetni, hogy ne ütközzenek. A tárgyfelvétel
egy emailbe került, rendkívül segítőkészek a kinti koordinátorok. A jegyek és az évközi pontok
az ún. Ladok rendszerben tartják nyilván, ez tulajdonképpen a kinti Neptun. A helyi Moodlenak a Canvas nevű rendszer feleltethető meg, ahol a diasorok és egyéb hasznos információk
találhatók meg a felvett tárgyakból.
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TANULMÁNYOK, FELVETT TÁRGYAK
Részképzésem alatt 4 tantárgyat teljesítettem, összesen 30 kreditért. Ezek közül egyet
tudtam kötelezően választható tárgyként elfogadtatni, a kurzus neve Behavioural Finance volt,
amit az itthoni Pszichológia és befektetői magatartás tantárgynak tudtam megfeleltetni. A
további 3 elvégzett kurzusom pedig szabadon választható tárgyként fog bekerülni az itthoni
tanulmányi listámba. Mivel tárgyaim nagy részét már elvégeztem itthon, így több,
mesterszakomhoz, a pénzügyhöz kevésbé szorosan kapcsolódó tárgyat vettem fel. Minden
kurzuson együtt tanultunk ottani diákokkal, akiknek nyomó többsége svéd származású volt. Az
egyetemen minden mesterképzés angolul folyik, mindenki folyékonyan beszél angolul, az
oktatók és a diákok is. Az egyetemre március közepéig jártunk be, addig minden a megszokott
oktatási rend szerint folyt. Március közepe után a koronavírus miatt távoktatásra állt át az
egyetem, amit nagyon rugalmasan és jól kezeltek, az oktatás a Zoom nevű rendszeren folyt.
Mivel az első negyedévemben két darab part-time kurzusom folyt egyidőben, így a legelső
vizsgám március végére, azaz a távoktatás időszakára esett. Így minden vizsgám open-book
jellegű take-home exam volt, ezekről bővebben később írok.

A tanórák általában 2-3 óra hosszúak, nyomó többsége előadás, illetve néhány
szeminárium. Az előadásokra való bejárás nem kötelező, de erősen ajánlott, hiszen sok fontos
információ elhangozhat, ami a későbbi vizsga alkalmával hasznos lehet. A szemináriumok 3
órát felölelő katalógusos órák voltak, ez nem jelent többet 2-3 alkalomnál adott kurzusból.
Jellemzően egyéni vagy éppen csoportos prezentációt minden tantárgyból kellett tartanunk,
utána pedig a többi diák és az oktató kérdéseire kellett választ adnunk. Egyéni munkánk esetén
kis csoportokban kellett bemutatnunk és megvitatni beadandóinkat. A végső jegy körülbelül
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50-60 %-át a vizsga teszi ki, a maradék pedig a csoportos és az egyéni esszék - ha van ilyen a
tárgyból - pontszámaiból áll össze. Érdekesség, hogy ha például egy 2 órás órád 9.00-kor
kezdődik, az oktató csak 9.15-kor kezdi el az órát, adva 15 percet az esetleges későknek. Ezután
viszont nem érdemes késni, mert komolyan veszik az időben érkezést. Ezután 10.00-ig
tanulunk, utána egy újabb 10-15 perces szünet következik, majd 11.00-kor zárjuk az órát.
Követelményeket tekintve számtalan cikket kellett elolvasnunk, feldolgoznunk. A
tananyag és a vizsgák egy-egy nagy terjedelmű tankönyvre és rengeteg tudományos szakcikkre
épülnek. Nincsenek rövidítettek, a vizsgák teljesítéséhez valóban el kellett szinte mindent
olvasni. Oktatóink minden tárgyból töltöttek fel előző évi vizsgasorokat példaként, ezek
segítségül szolgáltak a vizsga során.
A vizsgáim a COVID-19 következtében egytől egyig open-book jellegű take-home exam
volt. Többségében 7-8 órás vizsgák voltak, csak egy tárgy volt kivétel a maga 1 órájával. A
Canvas nevű rendszerbe töltötték fel a kérdéseket, amikre esszé formájában kellett
válaszolnunk előre megadott karakter- , és időlimitet betartva. Bár elsőre ijesztőnek hangozhat
egy 8 órás vizsga, de fontos megjegyezni, hogy azért is adnak tágabb időkeretet, hogy az
embernek legyen ideje átolvasni, leellenőrizni és összeszedetten megfogalmazni gondolatait.

LAKHATÁS, MEGÉLHETÉS, KÖLTSÉGEK
Megélhetés szempontjából Svédország egy kifejezetten drága országnak mondható.
Legtöbb kiadás élelmiszerre és lakhatásra megy el. Élelmiszereket tekintve (gyümölcs, zöldség,
húsok) körülbelül átlagosan 40-50%-kal drágábbak az otthoni árakhoz képest. Érdemes az
embernek magára főzni, hiszen az éttermi árak gyakran duplája vagy még több az itthoninak,
egy főételt átlagosan 140 koronába kerül (1 SEK körülbelül 34 Ft-nak felel meg). Jó lehetőség
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lehet az ún. „afterwork” akció, amely keretében délután 17 óra után alkoholos ital vásárlása
mellett kedvezményesen fogyaszthatunk ételt. Alkoholt Magyarországgal ellentétben a
szupermarketek polcain nem találhatunk, csak az állami monopol helyzetet élvező
Systembolaget nevű üzletekben. Viszonyításképpen egy 3,3 dl-es Somersby körülbelül (15
SEK) 450-500 Ft, bárokban, szórakozóhelyeken az alkohol még a Systembolaget árainál is
drágább, egy üveg cider átlagosan 60-70 koronába kerül.
Lakhatást tekintve számos kollégium közül választhattunk, én a legnagyobb kollégiumot,
Olofshöjd-öt választottam. Az egyetemtől és a belvárostól 20 percre van a kollégium,
tökéletesen felszerelt. Saját fürdőszobás, 18 nm-es szobában van beépített szekrény, ágy, fotel,
íróasztal, polc, éjjeliszekrény. A teljesen felszerelt konyhát 4-8 ember osztja meg egymás
között. A kollégium területén vannak kültéri grillező helyek, mosoda, röplabdapálya,
edzőterem, szauna, közösségi termek. A havi bérleti díj körülbelül 3700 korona, ez számít a
legolcsóbbnak a kinti szálláshelyeket tekintve. A kollégiumi lehetőségekről emailben fogtok
tájékoztatást kapni, érdemes figyelemmel követni a jelentkezési időszakot. Hasonlóan a
Neptunhoz, előre megadott időpontban kinyit a szállásfoglaló rendszer, ekkor tudtok szobát
foglalni. Nem csak a kedvező árfekvés, de a közösség miatt is ajánlom a kollégiumot, szinte
kivétel nélkül minden külföldi cserediák él a lehetőséggel. A kollégiumot pedig úgy kell
elképzelni, mint egy kis
városnegyedet,
diák

lakik

több
a

ezer

területén.

Akkora területen terül el,
hogy a kis többemeletes
lakóházszerű épületek között
futó utcákon csak diákokkal
találkozik az ember.

Tömegközlekedést tekintve az egyhavi diákbérlet 580 korona, azonban érdemes egyből a
3 havit venni, kivétel, ha valaki biciklit szándékozik vásárolni. A belátható távolságok miatt
sokan választják az utóbbi megoldást, sok használt bicikli üzlet közül választhat az ember.
Azonban azok számára, akik a centrumhoz közelebb laknak, a séta is jó megoldás lehet, hiszen
nincsenek hatalmas távolságok.
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KULTÚRA, IDŐJÁRÁS, SZABADIDŐ
A svédekről és életmódjukról egy nagyon pozitív benyomást kaptam. Általánosságban
elmondható, hogy rendkívül nyugodtak, végtelenül kedvesek és segítőkészek. Nagyon sportos
nemzet, legyen szó fiatalokról és kevésbé fiatalokról, rengeteget tartózkodnak a természetben,
amennyiben azt az időjárás megengedi. Sokat sétálnak, kirándulnak, futnak. Mindenki beszél
angolul, soha sehol nem ütköztem nyelvi nehézségbe a félév során. Készpénz tartása szinte
teljesen felesleges, az ember mindenhol, még egy kis sziget sarkában eldugott kajak
kölcsönzőben is tud kártyával fizetni.

Göteborg éghajlata a tenger közelsége miatt valamivel enyhébb, mint az északi városok
többsége. A tél sötét és hideg, de nagyjából 0 fok körül megáll hőmérséklet a leghidegebb
napokon is. Az időjárást januártól márciusig kevés hó, sötétség és hideg jellemzi, azonban ez
március után megfordul és a tavasz rendkívül kellemes és olykor meglepően meleg tud lenni,
akár 18-20 fokkal és kevés esővel. A félév elején még sötétben mentünk egyetemre reggel 8kor és délután 4 körül ismét sötétedni kezdett, azonban tavasszal már az volt a meglepő, hogy
este 10-kor is még világos volt.
Göteborg tökéletes egyetemi városnak mondható. Ha valaki nyugodt kávézókat, parkokat
vagy éppen pubokat, szórakozóhelyeket, éjszakai életet keres, ezt mind megtalálja a félmilliós
svéd városban. Belátható távolságok vannak, rendkívül rendezett és barátságos környezet
jellemzi a várost. Rengeteg zöld területet és kávézót, beülős helyet talál az ember.
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Utazás tekintetében a város elhelyezkedése tökéletes, hiszen a Stockholm, Oslo,
Koppenhága hármastól egyenlő távolságra található. Mindenképp érdemes az Archipalego
szigetcsoport valamelyikére ellátogatni, csodálatos kilátást, tájakat és nyugalmat talál az ember
ezeken a kis szigeteken.

Továbbá a fentiekben említett diákszervezet Lappföldre is szervez kirándulást, amely
szintén felejthetetlen élményeket nyújt az odalátogatóknak, beszéljünk akár rénszarvasfarm
látogatásról, motorosszán vezetésről a végtelen hótengerben vagy akár a jéghotel látogatásról
és a 4 fokos Norvég-tengerben való reggeli fürdőzésről.
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ÖSSZEFOGLALÁS
Mindenkinek, aki érdeklődik a skandináv kultúra iránt, csak ajánlani tudom Göteborgot,
az egyetemet, Svédországot! Továbbá csak bátorítani tudok mindenkit, hogy pályázza meg a
Campus Mundi ösztöndíjat, nekem hatalmas segítséget jelentett külföldi tartózkodásom alatt.
Ha további kérdések merülnének fel bennetek, keressetek bátran bármikor a megadott email-címen!
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