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A 2019/2020-as tanév őszi félévét Marketing Mesterszakos hallgatóként „Észak
Velencéjében”, azaz Szentpéterváron, Oroszország egyik legszebb városában tölthettem a
CEMS kettősdiploma program keretein belül. Visszatekintve az ott eltöltött 5 hónapra, bátran
állíthatom, hogy ennél nagyszerűbb szakmai élményekkel és újdonságokkal számomra egyik
hely sem szolgálhatott volna. Az újonnan kialakított nemzetközi kapcsolatok és barátságok, a
rengeteg utazási lehetőség, a számomra eddig ismeretlen orosz kultúra sokszínűsége és az
egyetem színvonala mind hozzájárultak ahhoz, hogy a cserefélév eltelte után kijelenthessem,
egy életre szóló élményben volt részem.

Első lépések, dokumentumok
Az eredmények közzététele után, mivel az őszi félévemet töltöttem Oroszországban, viszonylag
kevés idő jutott a papírmunkára, hisz nemcsak az egyetemmel kapcsolatos, de az EU-n kívüli
tanulmányokhoz kötődő teendőket (pl. tanulmányi vízum és ennek feltételei) is minél előbb el
kellett intéznem. Mivel a CEMS-program keretein belül utaztam ki, minden kint felvett tárgyam
az itthoniaknak megfeleltethető volt, ugyanakkor a kötelező, illetve kötelezően választható
ekvivalens kurzusok már komolyabb gondot okozhatnak, így mindenkinek ajánlom (akár
CEMS, akár Erasmus-programon vesz részt), hogy olyan egyetemeket pályázzon meg,
melyeknek az operatív tantervében az itthonihoz hasonló tárgyak szerepelnek. A Learning
Agreement összeállítása rendkívül időigényes és néha kiszámíthatatlan, hiszen a fogadó
egyetem tárgykínálata még a félév elején is változhat (bár erre nyújt megoldást a LA Changes
szekciója), továbbá a Kötelező Kari Mellékletet se hagyjátok az utolsó pillanatra, hiszen az
esetleges egyezések megtalálása után az elfogadtatni kívánt kurzusok tárgyfelelőseivel kell
személyesen egyeztetni.

Lakhatás és kiutazás
Ha a megfelelő dokumentumok leadásra kerültek, elkezdődhet a kinti élet megtervezése. Az
orosz egyetemen hamarabb kezdődött (a CEMS Block Seminar miatt) és később fejeződött be
(a hosszú vizsgaidőszak végett) a szemeszter az itthonihoz képest, így kb. 5 hónapig volt
szükségem szállásra Szentpéterváron. Számos lehetőség kínálkozik a diákok számára: az
egyetem automatikusan biztosít helyet minden oda érkező cserehallgatónak a Kapitanskaya

kollégiumban, de bármikor dönthetsz úgy, hogy nem szeretnél élni a lehetőséggel és inkább
keresel egy albérletet. Ez az opció abból a szempontból kedvező, hogy az adminisztratív
ügyekben az egyetem mindig a rendelkezésedre áll (pl. regisztráció), míg ’private
accommodation’ esetén mindent egyedül, illetve a főbérlőd segítségével kell intézned. Emellett
nagyon baráti áron lehet a kollégiumban elhelyezkedni, ahol a kisebb apartmanok 2 vagy 3
kétágyas szobából, közös konyhából és fürdőszobából állnak. Ugyanakkor hátrányt jelenthet,
hogy bár a kollégium és az egyetem egy, de a belváros már tőlük egy különböző szigeten van.
Ez amiatt fontos tényező, mert kb. novemberig a Néva hídjai minden nap hajnal 1-től reggel 6ig nyitva vannak (gyönyörű látvány, viszont csak 10-20 percre csukódnak vissza pár
alkalommal - a pontos „Bridge Schedule” megtalálható az interneten -), így nem túl szerencsés
az ember, ha rossz oldalon marad… A hazajutás pedig nagy kerülővel és költséggel jár.
A lakáskeresés önállóan nem egyszerű (főképp a nyelvi korlátok miatt), ugyanakkor korábbi
diákok javaslata alapján, illetve a 2RU szervezet segítségével könnyedén lehet szuper 3-4
szobás apartmanokat találni a városközpontban (kb. 30-35.000 rubelért szobánként), illetve a
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megközelíthető. Sokan választottuk ezt a megoldást, én két lánnyal költöztem egy apartmanba
a városközpontba, a Nevsky Prospekt-re, de rengetegen laktak a cserediákok közül tőlünk 5-10
perc sétára. Nagyon jó elhelyezkedése volt a lakásunknak, a buszmegálló és a metrómegálló is
1 perc sétányi távolságra, a nagy bevásárlóközpontok és a boltok is nagyon közel helyezkedtek
el hozzánk. Éttermekkel és bárokkal, illetve Szentpétervár fő nevezetességeivel is tele volt az
utca, az egyetem (MA Campus) megközelítése pedig kb. 20 percnyi metróutat igényelt
(ugyanakkor a BA Campus 1,5 órányi buszútra helyezkedik el a központtól, Peterhof
városrészben).
Ami a kiutazást illeti, érdemes időben lefoglalni a repülőjegyet, hiszen nagyon eltérő árú
jegyekkel találkozhat az ember (csomagok nélkül 30.000-75.000 Ft között). Ugyanakkor a
WizzAir közvetlen fapados járatot is indít Szentpétervárra (Pulkovo Repülőtér) a Liszt Ferenc
Repülőtérről. Innen kb. 40 percet kell busszal, illetve metróval utazni, hogy a városközpontba
érj, ami kb. 100 rubelbe (500 Ft) kerül, mert nincs hivatalos transzfer járat. Persze taxival,
illetve más társaságokkal (Uber, BOLT, Yandex) is lehet utazni, ez is valamelyest olcsóbbnak
számít más európai országok taxiárainál.

Szentpétervár – „Észak Velencéje”

Több, mint 5 milliós lakosságával Szentpétervárat a legeurópaibb orosz városnak tartják, s a
tündöklő nevezetességek mellett, látván a sok folyót, hidat és csatornát, egyértelművé vált
számomra, hogy miért is nevezik sokan az „Észak Velencéjének”. A kihagyhatatlan
nevezetességek között szerepel az Ermitázs, a Szent Izsák Székesegyház, a Péter-Pál Erőd, a
Vérző Megváltó Temploma, a Gazprom Tower az azt körülvevő parkkal és stranddal, Peterhof
és a Katalin Palota (Pushkin), melyek mellett számos hajózási lehetőséggel is találkozhatunk.
A városközpontban hatalmas a tömeg és mindig nyüzsgő az élet, legyen szó a különböző
kultúrák éttermeiről, a bárokról, a szórakozóhelyekről és karaoke bárokról, vagy épp a
skanzenszerű építményekben megrendezett tradicionális orosz napokról (melyen a welcome
week során mi is részt vehettünk) vodkakóstolással, nemzeti ételekkel (kaviár, halak és rákok,
borscht, pelmini) és harcbemutatókkal. Ami pedig a sportéletet illeti, a Zenit Szentpétervár
futballcsapat bajnoki és BL mérkőzései mellett, melyek a vadonatúj stadionban kerültek
megrendezésre, mindenképp érdemes ellátogatni egy-egy hokimeccsre, hisz ennek a sportágnak
van a legnagyobb kultusza egész Oroszországban. A hangulat pedig elképesztő a meccseken.
A tömegközlekedés nagyon jól kiépített, gyakran járnak a buszok, villamosok, metrók, ám
hajnali fél 1-nél tovább nem igazán közlekednek ezek a járművek. Ugyanakkor különböző
taxitársaságok működnek a városban (BOLT, YandexTaxi), melyek viszonylag alacsony
árakkal operálnak. A távolságok óriásiak, két metrómegálló közt pl. 5-6 perc is eltelhet és
rendkívül zsúfoltak a tömegközlekedési eszközök. Egyetemi hallgatóként 1035 rubelért havi
bérletet vásárolhattam, mely érvényes volt a helyi társaság összes buszára (kivéve a kis
buszokat, a marshrutkákat), metróvonalára, illetve a villamosokra is.
A bevásárlás elintézésére is számos lehetőség nyílik, ezen a területen nagyjából hasonló vagy
egy picit magasabb árakkal kell számolni, mint itthon. A ruhák viszont kb. háromszoros áron
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bevásárlóközpontokból lehet beszerezni: Lenta (az orosz Metro), Dixy, Pyaterochka,
Perekrestok. Ami az időjárást illeti, nagyon nagy hidegre (-20/-25 fokra) és hófúvásra
számítottam a téli hónapokban, ugyanakkor a minimum hőmérséklet -10 fok volt csak,
kifejezetten meleg telet fogtam ki, melyen maguk az oroszok is csodálkoztak.

Egyetem
Tanulmányaimat a Saint Petersburg State University – Graduate School of Management
belvárosi kampuszán folytattam, ahol kizárólag a mesterszakos hallgatók tanultak (az
alapszakos hallgatók kampusza Peterhofon volt). Ez Oroszország legkiemelkedőbb múltú

gazdasági egyeteme, s egyben a legrégebbi is, ahol az oktatás angol nyelven, s nagyon magas
színvonalon folyt. Számos külföldi, neves professzor is tartott ott kurzusokat, legyen szó
CEMS-es vagy sima órákról. A tárgyak többnyire 6 ECTS értékűek, bár én csak CEMS által
akkreditált kurzusokat vehettem fel, melyek általában dupla sávosak voltak. Elsőévesként a
kinti másodéves mesterszakosok operatív tantervének tárgyai közül válogattam, melyek
kiválasztásakor igyekeztem a hazai marketinges kínálathoz vagy épp más kötelezően
választható tárgyaimhoz igazodni. Az általam felvett CEMS-kurzusok a következők voltak:
Strategy in Practice (kötelező), Luxury Marketing, International Marketing, Social
Entrepreneurship, Digital Business; emellett teljesítenem kellett a Block Seminar-t a szemeszter
elején, továbbá egy Businesss Communication Skill Seminar-t is. Ezek közül az első két kurzus
volt a kedvencem. Hihetetlenül gyakorlatorientált az oktatás, tele esettanulmányokkal,
vállalatlátogatásokkal (pl. Yandex, Megafon, L’Oréal Russia, Mail.ru, DODO Pizza, stb.) és
közös projektekkel. A tanárok semmilyen kivételt nem tettek a cserediákokkal szemben,
nagyon szigorúan vették a hiányzásokat is. A félév során nagyon aktívan kellett közreműködni,
rengeteg projektünk és beadandónk is volt. Ugyanakkor egy érdekes jellemzője volt az
egyetemnek, hogy egy, a félév elején bemutatott órarendünk volt, mely hétről hétre szinte teljes
mértékben különbözött – voltak olyan órák, melyek ugyanakkor, azonban voltak olyanok is,
melyek tömbösítve kerültek megrendezésre. Ez abból a szempontból kedvezett a
cserediákoknak, hogy előre tervezhettek többnapos utazásokat.
A vizsgákra – melyek lehettek online vagy offline jellegűek - elég sokat kellett készülni, s szinte
mindegyiknél megszabtak egy minimum elérendő ponthatárt is, ám jelentős részét képezték a
jegyeknek az évközi feladatok és az aktivitás is. Az osztályzás az itthonihoz hasonlóan egy 1től 5-ös skálán történt, ahol ugyancsak az 5-ös volt a legjobb jegy. Egy vizsgaalkalom állt csak
rendelkezésre, melyet nem mi választottunk ki, hanem előre beosztottak minket. Összességében
nagyon sokat tanultam az egyetemen mind a tanáraimtól, mind a csoportmunkákból és
projektekből, számos új élménnyel, tapasztalattal, szakmai információval és tanácsokkal
gazdagodtam. Nem utolsó sorban a szakmai angolom is fejlődött, emellett mindenkinek
lehetősége volt orosz nyelvet is tanulni (heti 4 vagy 8 órában). A vizsgák eredménye nem
azonnal, hanem a vizsgaidőszakot követően derült ki.
Ami a sportolási lehetőségeket illeti, az egyetem havonta kedvezményes edzőtermi és wellness
bérleteket ajánlott a közeli hotelbe, ahol a sporteszközök és gépek, a medencék, illetve a
szaunák használata mellett a csoportos foglalkozásokon is részt lehetett venni (pl. spinning,
jóga, aerobic, zumba, stretching, stb.).

Szórakozás & kirándulás
Természetesen a külföldi félévek egy másik pillére, a szórakozás és az utazás sem maradhat ki
a beszámolómból. A tanév elején a helyi Buddy-k szerveztek számunkra különböző
programokat (kisebb bulik, utazások, városnézés, kincsvadászat, tradicionális nap, hokimeccs,
MAZA Park), ám egy idő után, megismerve a várost, kialakultak a törzshelyeink a baráti
társasággal. A híres orosz balettelőadások megtekintése is elengedhetetlen része egy
szentpétervári látogatásnak, a helyi társulat többnyire a Marinsky I és II. Színházban lépett fel.
A szomszédos országok felfedezése sem volt utolsó szempont, hiszen ebben a félévben sokat
utaztam mind Oroszországon belül (Szentpétervár, Moszkva, orosz Dacha és szaunaprogram),
mind Európában (Finnország, Észtország). Moszkvába tartva kipróbáltuk a híres éjszakai,
„alvós vonatot” is és a leghíresebb nevezetességekhez is ellátogattunk (Vörös Tér, Kreml,
Boldog Vazul-székesegyház, Gorkij Park és korcsolyázás, GUM, stb.). Finnországban pedig
megismerkedhettünk az igazi szaunakultúrával és ennek köszönhetően fürödtünk a 3 fokos
Balti-tengerben is (ami a helyiek számára egy átlagos programnak számít). Szentpétervár és
Moszkva kiváló kiindulópontjai a transzszibériai vasútvonalnak, továbbá repülőjáratok is
indulnak ezekből a városokból Murmanszkba, ahol egy kis szerencsével a sarki fényt is láthatja
az ember.
Összességében véve, mint azt már beszámolóm során is hangsúlyoztam, hihetetlen
élményekkel gazdagodtam a félév során. Szentpétervár tökéletes választás volt, hisz egy
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rendezvények, nyelvgyakorlás, önállósodás, utazás, szórakozás, nemzetközi barátságok és
kapcsolatok…). Ezekért az élményekért mindenkit csak biztatni tudok, hogy vágjon bele egy
Erasmus- (vagy CEMS) félévbe!

