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Őszi szemeszter Sacramentoban
Bevezetés
A Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügy mesterszakos hallgatójaként 2019/2020/1
szemeszterében lehetőséget kaptam arra, hogy Erasmus+ ösztöndíjjal az Amerikai Egyesült
Államokba, a California State University, sacramentói campusán tanulhassak. Ehhez az őszi
tanulmányi félévhez a Campus Mundi támogatást is elnyertem.
A beszámolóm célja, hogy hasznos információkat, tanácsokat osszak meg és segítséggel
szolgáljak azoknak a diákoknak, akik a későbbiek folyamán, a kaliforniai egyetemen
szándékoznak eltölteni egy Erasmus félévet.
Én felsőfokú angol nyelvtudással mentem Amerikába, az egyetemen is értelemszerűen angolul
hallgattam az óráimat. A Pénzügy mesterszak operatív tanterve nem támogatja az Európán
kívüli külföldi félév elvégzését, ezért csúsztattam egy félévet.
A tanulmányaim helyszínének kiválasztásánál számomra elsődleges szempont volt, hogy angol
nyelvterületre menjek tanulni és amint láttam, hogy amerikai egyetem is van a választható
egyetemek listájában, rögtön erre esett a választásom.

Sacramento
Sacramento, Kalifornia állam fővárosa, Sacramento megye székhelye. A kaliforniai központi
völgyben (Central Valley) helyezkedik el. Kalifornia állam hetedik legnépesebb városa. 2007ben a város lakossága 467 343 fő volt, éghajlata mediterrán.
A város a négy megyéből álló (El Dorado, Placer, Sacramento és Yolo) agglomerációs terület
gazdasági és kulturális központja. 2 042 283 főt számláló agglomerációja a legnagyobb a
Central Valley-ben és a negyedik legnagyobb Kalifornia államban Los Angeles-Orange megye,
San Francisco (Bay Area), és San Diego agglomerációja után.

Kiutazás
Kiutazásra több opció is létezik, mi Bécs – Amszterdam – San Francisco átszállással repültünk
ki és San Francisco – Montreal – Bécs átszállással jöttünk haza. A repülőtereken szerencsére
nem kellett hosszú órákat várni, nem volt a teljes utazási idő sokkal több, mintha közvetlen
járattal mentünk volna. San Francisco mellett Oakland-ben töltöttünk 2 éjszakát, a jetlag nem
volt vészes odafele, gyorsan sikerült átállnunk. Igyekeztünk az ott levő időnket maximálisan

kihasználni és minél többet megnézni a városból. Hamar megszerettük San Franciscót, közel
40 kilométert sétáltunk ennyi idő alatt. Megnéztük a város pénzügyi kerületét, a kínai negyedet,
a Golden Gate parkot, a Twin Peaks-et, a kábelvasutat és természetesen a Golden Gate híd se
maradhatott ki, átsétáltunk rajta és felmásztunk a Battery Spencer beton erődhöz, ami ma már
kilátópontként működik. Nehéz szívvel vettünk búcsút San Franciscótól, de tudtuk, hogy ez
még csak a kezdet és előttünk az egész félév. A Greyhound busztársaságot vettük igénybe, hogy
San Franciscóból átutazzunk Sacramentóba, ami körülbelül két órás út volt.

Egyetem
Az egyetemre Lyft-tel érkeztünk a busz végállomásról, és rögtön a Housing irodába tereltek
bennünket. Átvettük a kulcsokat és megnéztük kit hova szállásoltak el. Kiutazás előtt már
kihirdették, milyen szobatípusokat kaptunk, én közös szobán osztozkodtam egy liverpooli
fiúval. Az egyetemre való jelentkezéskor felmérték egy rövid kérdőív alapján milyen személy
vagyok, olyan kérdéseket tettek fel, hogy mikor fekszem le, kelek fel, mekkora rendet tartok
stb. Ezzel mérik fel, kik valóak egy szobába és kiket nem érdemes összerakni. A rendszer jól
működött, szerencsére hamar jóba lettünk, gyorsan megtaláltuk a közös témákat és a mai napig
beszélünk.
A külföldi hallgatóknak két kollégium közül lehetett választani, az American River Courtyard
volt az egyik, ahol az öt magyar közül ketten laktunk és a Riverview, ahova hárman költöztek.
Én egy kétszobás duplaágyas lakásba kerültem, ahol közös nappalin és konyhán osztoztunk. Az
angol szobatársamon és rajtam kívül egy francia és egy amerikai fiú volt a másik szobában.
Velük is hamar összebarátkoztunk, már az elején vettünk egy projektort, ami sok este került a
középpontba.
A jelentkezési lapon levő, az egyetem által becsült költségek reálisak, szállásra körülbelül 6000
dollárral érdemes számolni, a biztosítást (675 dollár) kötelező kifizetni, (hiába van biztosításod
máshonnan). Tanévkezdés előtt egy héttel már kint kellett lenni, erre az időszakra, külön kellett
fizetni a szállást és az étkezést is. Tandíjat a csereprogram miatt nem kellett fizetni. Érdemes
körülbelül kétszer annyi pénzzel készülni, mint amennyi minimum előírásként szerepel, ritkán
élhet az ember 5 hónapot Amerikában, érdemes kihasználni ezt, amennyire lehet. Én tanév
közepén tartottam a barátnőmmel egy kéthetes road tripet, de erről később írok részletesen.
Az egyetemnek hatalmas kampusza van, óriási fenyőfákkal, tisztásokkal és ezernyi mókussal
osztozik 120 hektáron. Ezen a területen minden megtalálható, mégis sokszor olyan érzésem
volt, mintha egy arborétumban lennék. Az egyetem tanulói igénybe vehetik a kampusz területén

található uszodát, egy jól felszerelt edzőközpontot és ingyen járhatnak az egyetemi focicsapat
meccseire. Odaérkezésünkkor nem ritkán volt 40 fok felett a hőmérséklet, amikor kifejezetten
jól esett pár órát a medencében eltölteni, ezt a szokásunkat egészen októberig megőriztük,
ugyanis olyan meleg volt ősz közepéig az időjárás. Az edzőközpontot Well-nek hívják és soha
nem volt részem ilyen modern létesítményben edzeni. A fedett épületben megtalálható 4
kosárlabdapálya, 1 futókör, 4 racquetball pálya, 10 méter magas boulder, 1 teremfoci pálya és
több száz gép, amivel erősítést lehet végezni. A diákigazolványunk ingyenes belépést biztosított
ide és az egyetemi amerikai foci meccsekre is, aminek óriási hagyománya van az Egyesült
Államokban. A stadionban 2-3 ezer ember fér el körülbelül, ezt a diákok, a szurkoló szülők és
pár lelkes helyi általában megtöltötte. Jól szerepelt a csapat a szezonban, ugyanis bejutottak a
rájátszásba, ahonnan sajnos búcsúztatta őket Texas csapata. Félidőben hatalmas show-t adnak
elő a cheerleader-ek, a fúvós zenekar és kabalaállat.
Az étkezés pontrendszerrel működött, jelentkezéskor 3 kategória közül lehetett választani;
independent, green és gold. Én a green opciót választottam. Beiratkozásnál kaptunk egy kártyát,
amin a választott kategóriához tartozó pontokból fogyaszthattunk a menzán. A reggeli 3, az
ebéd és a vacsora 4 pontba került. All you can eat alapon lehetett fogyasztani az étkezőben, sőt
a félév során több vendégem is lehetett, akik szintén annyit ettek, amennyit bírtak. Reggelire
tipikus amerikai szokáshoz híven volt palacsinta sziruppal, fánk, tojás, kolbász és müzli. Ebédre
és vacsorára nagyjából ugyanazt lehetett enni, tésztákat, hamburgert, szendvicseket, pizzát,
volt, hogy steaket is.
A jelentkezési lap leadásával a meghirdetett órákból egy preferencia sorrendet kellett
kialakítani. Igyekeztek mindenkit az általa választott órákra beosztani. Három óránk volt, ami
a kreditszámítás különbözőségéből adódóan a Corvinuson nem érte volna el a minimális limitet,
emiatt külön kérvényt kellett aláírnunk, de ez nem okozott különösebb gondot, lévén előttünk
többen voltak már Sacramentóban. Pénzügy mesterképzésről csak MBA órákat lehetett
felvenni, mert csak az feleltethető meg az itthoni képzési szintnek. Emiatt az óráim hétfőn,
szerdán és csütörtökön voltak az esti sávban megtartva. Ezeket az órákat vettem fel, amíg kint
tanultam: Financial Markets, Behavior Science és Advanced Investment Strategies. Alapvető
különbség a két kultúra között, hogy Amerikában az emberek sokkal toleránsabbak egymással.
Ez megnyilvánul az egyetemi képzés alatt is. Nem egyszer fordult elő, hogy MBA hallgatók,
alapvető dolgokat kérdeztek meg a tanártól, ezzel megakasztva a tanóra menetét. Elején ez
érthetetlen volt számomra, hiszen ilyet itthon nem igazán tapasztaltam, vagy ha mégis, akkor
teljesen más reakciót váltott ki. A tanár készségesen válaszolt, nem bánva, hogy nem feltétlenül

fog a tananyag végére érni. A többi diák sem értetlenkedett, sőt ők is a saját értelmezésük szerint
próbáltak segíteni a kérdést feltevő diáknak. Később hozzászoktam ehhez a különbséghez,
amiről utólag azt gondolom mennyivel jobb, mint csöndben ülni és nem érteni a tananyagot.

Utazás
Az utazást előre meg kell tervezni, nem érdemes rögtönözni, mert nagyon sok látnivaló van és
kevés idő. Két hétre jött meglátogatni a barátnőm, aki elé már a bérelt autóval mentem ki a San
Francisco reptérre. Több heten keresztül olvastunk a helyi nevezetességek után, amiket autóval
2 héten belül meg tudtunk nézni. A túra a következőképpen épült fel: Sacramento, Yosemite,
Kings Canyon, Sequoia National Park, Death Valley, Las Vegas, Zion National Park, Bryce
Canyon, Horseshoe Bend, Grand Canyon, Los Angeles, Big Sur és végül San Francisco, ahol
elbúcsúztunk egymástól, mert ennyi fért bele a két hétbe. Körülbelül 4000 kilométert vezettem,
egyetemi hallgató lévén az Enterprise autóbérlőnél eltörölték a 25 éven aluli bérlőre vonatkozó
felárat. A nemzeti parkokban levő kempingekben sátraztunk, nagyon kellett vigyázni, hogy ne
maradjon étel a sátorban vagy a kocsiban, mindent, aminek szaga volt bele kellett rakni egy
bear box-ba, ami a medve elől tartja biztonságban az ennivalót. Nem egyszer találkoztunk is
medvével, szerencsére autóban ültünk mindannyiszor. Vezetni Amerikában nem volt nehéz, az
ottani autók sokkal szélesebbek, mint itthon és az utak is jóval vastagabbak az itthoniaknál. Az
autók nagy része automata váltós és az üzemanyag is olcsóbb, mint Magyarországon. A benzin
ára tagállamonként eltérő, legolcsóbb Nevadában volt, legdrágább Kaliforniában.
Az ottani társaság már az első hetekben nagyon összerázódott, főleg cserediákokkal voltunk
jóban, akikkel később szintén szerveztünk közös programokat. Elutaztunk Los Angelesbe,
elmentünk a Universal Studiosba, voltunk a Lake Tahoe-nál, többször is megnéztük San
Franciscót és velük is kirándultunk a Yosemite-ben.
Az egyetemi évek közül ez a félév volt számomra a legszebb eddig, rengeteg új dolgot
tapasztaltam, más kultúrában volt részem élni, fejlődött a nyelvtudásom, önállóvá váltam és
nem utolsó sorban olyan barátokra tettem szert, akiket nem fogok egyhamar elfelejteni.
Mindenkinek szívből ajánlom, hogy menjen ki egy külföldi félévre, ha tud, akkor ide
Sacramentóba, nem fogja megbánni!

Képek

