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KÜLFÖLDI FÉLÉVEM A BENTLEY
UNIVERSITYN

Az iskoláról
Előző félévemet a Massachusetts állambeli Waltham kisvárosában töltöttem a Bentley
University-n, amely fél órára található Boston nagyvárosától. Nem volt egyszerű döntésem,
melyik egyetemet szeretném választani, de azt mindenképp tudtam, hogy a keleti parton
szeretnék tanulni, New England-ben, mert ez tanulmányi szempontból a legjobb döntésnek
bizonyult. Ezen kívül, New York számomra mindig bakancslistás hely volt, tehát ha nem is
oda, de a közelébe mindenképpen szerettem volna eljutni. Így hát a Johnson and Wales
University és a Bentley University között őrlődtem, de miután megláttam a Bentley csodás
campusát, egyből erre esett a választásom.
A Bentley University a keleti part legjobb számvitel-orientált egyeteme, amelyre jelenleg is
5460 diák jár. A 2020-as évben az északi regionális iskolák között második helyezést ért el.
Maga az egyetem Walthamben található, egy elkülönített campuson, amit egy kisvároshoz
tudnék hasonlítani, hiszen minden megtalálható benne, kezdve két kávézótól, a Student
Centeren át a különböző sportcentrumokig.
Jelenleg is 15 csereországból érkezhetnek hozzájuk a cserediákok, az én félévemben több, mint
60 diák érkezett a világ minden pontjáról.
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A szállás és a campus
A szálláslehetőségek elég sokrétűek, hiszen egyáltalán nem kötelező a campuson lakni, viszont,
ha valaki így dönt, akkor azt egyénileg kell elintézni. Voltak, akik például egy campuson kívüli
apartmanban laktak, ők még egy autót is vettek a 4 hónapra, hogy mobilisebbek legyenek ilyen
téren. Ez persze extrém eset, plusz, ha valaki szeretne a campus társasági életében részt venni,
szerintem ebbe nagy mértékben beletartozik az is, hogy valaki a campuson éljen a többi diák
között. A Bentley nagyon sokféle lehetőséget kínál a campuson való lakhatásra. Erre
megtalálható a Trees, Miller, Slade, Copley North és South, Fenway, Forest, Kresge, Boylston,
Falcone, Orchard, Cape House, Castle Hall, Stratton House és ahol én laktam a Rhodes Hall.
Minden apartmankomplexben találkozhatunk úgynevezett suite-ekkel és apartmanokkal. A
suite-eket az itteni kollégiumokhoz tudnám hasonlítani, itt 3, illetve 4 ember osztozik egy
szobán és a folyosón egy közös fürdőszoba/mosdó található. Az apartmanok abban
különböznek, hogy itt mindenkihez tartozik egy saját konyha és egy kisebb egyéni fürdőszoba
is. Itt több lehetőségünk is van a lakhatásra, hiszen eldönthetjük, hogy 2, 3 4, illetve 5 emberrel
szeretnénk-e együtt lakni. Az apartmanoknál általában minden szobában két ember lakik, de
vannak egyéni lakhatási lehetőségek is, illetve én csak egy másik amerikai diákkal,
McKennával éltem együtt egy apartmanban.
Ezek ára nyilvánvalóan attól függően, hogy milyen a szoba típusa, hányan élnek ott egységesen
változik.
A campus területén még megtalálható a különböző oktatási épületeken kívül a Student Center,
melynek épületében egyben a Dining Hall és a Dunkin' Donuts kávézó franchise-ja is
megtalálható, a Campus Library, ahol egy kis kávézó, az Einstein’s is megtalálható. Itt kapható
a campus legfinomabb bagel és kávé kombinációja is, teljes szívvel tudom ajánlani.
Sportlehetőségre is megannyi lehetőség van, hiszen egy hatalmas hockey és rendezvényarénája
is van az egyetemnek, ezenkívül baseball-, foci- és amerikai focipálya is megtalálható, ahol heti
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rendszerességgel az egyetemi csapat is játszik. Ha esetleg valaki inkább az egyéni sportolás
híve, a Dana Centerben egy teljesen felszerelt konditermet is teljesen ingyenesen igénybe vehet
a félév folyamán. Ebben az épületben egyébként egy kosárlabdapálya is megtalálható. Ha itt
valaki megéhezne, vagy esetleg felfrissítené magát valamivel, a Nest reggeliző, illetve a
Currito, ahol az akár ebédelni, vacsorázni is le tudnak járni a diákok.

Az oktatás
Ha az oktatást nézzünk, rengeteg különbség van a Corvinus és a Bentley között. Itt nincsenek
elkülönítve a gyakorlatok az előadásoktól, hanem kisebb csoportokban dolgozunk a szemeszter
végéig heti két órában tárgyanként. Sokszor gyakorlat-orientáltak az órák és a professzorok ott
segítenek az előrejutásban, ahol csak tudnak. Sok extra creditet adnak, ha esetleg látják, hogy
nem megy annyira az anyag, illetve a campus területén majdnem minden departmenten
korrepetálás is folyik. A legnagyobb különbség számomra inkább az volt, hogy az évközi
midterm és a félév végi final-en kívül óráról órára kell készülni, illetve a kisebb nagyobb
assignmentek és házifeladatok is nagy részét adták a jegyemnek. Ezek lehetnek feladatok az
órai anyaghoz kapcsolódóan, vagy az adott tárgy csoportmunkájához lehet kötni őket
valamilyen formában. Az órákról csak nagyon nyomós indokkal lehet hiányozni, de inkább azt
mondanám, hogy nem is szerencsés, ezt elég komolyan veszik itt. Nyilván, ha valami olyan
dolgunk van, amiről nem tudunk elszakadni, a tanár előzetes értesítése után innen is lehet
hiányozni legtöbb esetben maximum 3 alkalommal a félév folyamán.
A vizsgaidőszak mindig a szorgalmi időszak utáni utolsó héten van, ahol általában egy
lehetősége van mindenkinek megírni a vizsgáját, ami elég nagy eltérés a Corvinushoz képest.
A vizsgák általában a midterm utáni anyagot fedik le, ami jó hír, viszont ez adja a jegyünk
legnagyobb részét, így erre eléggé fel kell készülni.
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A tankönyvek vásárlása megint eltérő egy kicsit, hiszen itt mindent kötelezően meg kell venni,
hiszen a tantárgy e nélkül elég nehezen teljesíthető. Vannak, amiket olcsóbban meg lehet
szerezni e-bookként Amazon Prime-ról, amihez egyébként a Bentley-s e-mail címmel hat
hónapig ingyenes hozzáférése van a diákoknak.
A könyvtár általában a diákok legjobb barátja, még hétköznaponként is éjfélig tele szokott
lenni. Ingyenes belépést és használatot biztosít az iskola és vizsgaidőszakban 0-24-es
időszakban használható. A Writing Centerben a könyvtárosnők szívesen segítségünkre állnak,
ha esetleg egy nagyobb volumenű esszét kell leadnunk, minden kérdéssel lehet hozzájuk
fordulni, nagyon segítőkészek.

Az étkezés
Étkezés szempontjából kétféle lehetőségünk van. Élhetünk azzal a lehetőséggel, amit az iskola
kínál, ami az úgynevezett Meal Plan. Ez elérhető mindenki számára, azonban nem kötelező
igénybe venni, feltéve, ha apartmanban élünk. Ha viszont suite-ben akkor kötelezően lehet
választani 3 opcióból, ami az Unlimited, a Value 15 és a Value 12. Ez értelemszerűen azt jelenti,
hogy egy hétre van korlátlan, 15 vagy 12 lehetőségünk étkezni az ebédlőben, az úgynevezett
’Dining Hall’-ban. Itt egy teljesen amerikai étkezőt kell elképzelni, ahol egy étkezés alkalmával
gyakorlatilag annyit eszünk, amennyit csak szeretnénk. Ehhez még járnak úgynevezett
„discretionary” dollárok is, ami annyit jelent, hogy a campus területén a különböző kávézókban
ebből lehet költeni a diákoknak.
Én nem ezzel a lehetőséggel éltem, hiszen én egy olyan apartmanban laktam, amihez járt egy
kisebb konyha is, így volt lehetőségem magamnak főzni, illetve bevásárolni is.
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Mindezt a Bentley ingyenes buszjáratával lehetett megtenni, ami félóránként járt a campusról
Waltham kisvárosának centrumába, ahol a helyi szupermarketből kényelmesen be lehettett
szerezni a szükséges ételeket.

Boston és környéke
Ha valaki hamar megunja a kis campusi létet, van lehetőség beutazni a közeli Bostonba is, ami
tömegközlekedéssel gyorsan és effektíven megoldható. Körülbelül 45 percet vesz igénybe és 5
USD-ból teljesen megéri, akár egy hétvégi program keretében is.
Boston a keleti part második legnagyobb városa New York után, így ennek mindenképp
bakancslistás helynek kell lenni, ha már itt tanulunk. Ajánlani tudom a Freedom Trailt, ami
körbe vezet minket a város történelmi látványosságain, illetve a város vörös téglás épületei
között egy kicsit elfelejthetjük, hogy az USA-ban vagyunk éppen, mert egészen Európai
hangulatot kölcsönöz. Ha már itt járunk, akkor semmiképp sem hagyhatjuk ki a Harvard és az
MIT egyetemek meglátogatását sem, illetve a Bostoni teadélután „helyszínét” sem.

Utószó
Sok új barátsággal, élménnyel gazdagodtam külföldi cserefélévem során. Sok szakmai tudással
is gazdagabb lettem, viszont ezen kívül sokat tanultam magamról, az én határaimról is és arról,
hogy mégis milyen szinten tudok alkalmazkodni egy teljesen más kultúrához. Eleinte könnyű
feladatnak bizonyult, viszont ahogy haladt előre az idő, sokszor honvágyam is volt. Ettől
függetlenül egy felejthetetlen, életre szóló élményben volt részem, amit sosem felejtek el.
Szakmai tudásom megsokszorozódott, köszönhetően a külföldi oktatók segítőkészségének és
elérhetőségének, akiknek legfontosabb feladata a diákok tudásának fenntartása volt. A jövőbeli
ösztöndíjasoknak azt üzenném, hogy ha bizonytalanok abban, hogy belevágjanak-e,
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mindenképp ajánlani tudom, hogy lépjék meg hiszen ez számukra csak előnyt jelent mind
jövőbeli tanulmányaikra, mind pedig jövőbeli szakmai elhelyezkedésükre nézve.
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