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Egy őszi szemeszter Szentpéterváron
Bevezetés
A Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügy mesterszakos hallgatójaként lehetőségem volt a
2018/2019-es félév őszi szemeszterében felvételizni a CEMS programba. 2019 februárjában
értesítettek az eredményről, miszerint az év augusztusában indulhatok Szentpétervárra a
Graduate School of Management, Saint Petersburg University-re, ahol a 2019/2020-as tanév
első félévét fogom tölteni. A félév finanszírozására elnyertem a Campus Mundi támogatást,
mely különösen nagy segítség volt, hiszen Oroszországba nem jár Erasmus ösztöndíj.
Beszámolóm írásának célja, hogy hasznos információkkal, tanácsokkal lássam el azokat a
diákokat, akik a jövőben a Graduate School of Management falai között fognak eltölteni egy
Erasmus vagy CEMS félévet.
Én limitált orosz tudással érkeztem meg Szentpétervárra, de nem is volt elvárás az orosz nyelv
ismerete, hiszen a CEMS program megköveteli a tárgyak angol nyelven történő hallgatását.
Azonban az egyetem nagyon segítőkész és rengeteg lehetőséget biztosít azon hallgatóknak, akik
szeretnének elmélyedni az orosz nyelv rejtelmeiben, így nem lehetetlen orosz tudással a
zsebünkben hazatérni a félév végén.
Sajnos a pénzügy mesterszak tanterve nem támogatja a külföldi félév elvégzését, így egy félévet
csúszok a külföldi tanulmányaim miatt, de egyáltalán nem bántam meg, szerintem ennyi
áldozatot megér ez a temérdek élmény, amivel gazdagabb lettem.
Mivel én a CEMS képzéshez választottam helyszínt, így a választható egyetemek száma limitált
volt. A választás során nekem fontos helyszín volt, hogy más kultúrával ismerkedhessek meg,
így mindenképpen Európán kívüli helyszínre szerettem volna menni. Úgy gondolom,
Szentpétervár megadta a másfajta mentalitást, amire számítottam, miközben mégis
biztonságban és komfortosan éreztem magam, hiszen azért nem teljesen mások, mint mi.

Mit érdemes tudni Szentpétervárról, azaz a kelet Velencéjéről?
Szentpétervár Oroszország balti-tengeri kikötővárosa, mely a Finn-öböl partján, a Néva folyó
torkolatában helyezkedik el az ország nyugati részén. A várost 1703-ban alapították, mely meg
is látszik festői szépségű belvárosán, mely tele van a kor építészeti csodáival. A városközpontot
az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította.

Oroszország hallatán az első kérdés, amivel szembetalálja magát az ember, hogy „Ott mennyire
van hideg?”. Pétervár éghajlata azonban különleges. Mivel a város a Finn-öböl partján található,
éghajlata átmenetet képez az óceáni és a kontinentális éghajlat között, melynek köszönhetően
elkerüli a szélsőséges időjárás. A nyári átlaghőmérséklet 19-22 °C, míg a téli -4 és -8 °C körül
mozog. Azonban a szélre és az átlagos kontinentális éghajlatinál több esőre mindenképp
számítani kell, így érdemes felkészüli egy esőkabáttal. A város ugyanazon a szélességi körön
található, mint Helsinki vagy Stockholm, ezért nyáron számítani lehet a „fehér éjszakákra”,
amikor a szürkület májustól júliusig egész éjszaka tart. Ezért cserébe a téli hónapokban
előfordulhat, hogy napi 5 órát van csak világos és délelőtt 9-10 óra körül világosodik.
A város messze felülmúlta a várakozásaimat. Gyönyörű belvárosával, nyüzsgő kulturális
életével és monumentális, birodalmi jellegű építészetével azonnal levett a lábamról. A másik
dolog, amit fontosnak találok megjegyezni, az a város tisztasága. Lenyűgöző, hogy
folyamatosan takarítják az utcákat, így rendkívüli tisztaság és rend uralkodik városszerte. Úgy
gondolom, Pétervár teljes felfedezésére még ez a fél év is kevésnek bizonyult, így terveim
között szerepel visszatérni további városnézés céljával.

Oroszok, kultúra, atmoszféra
Szentpétervár Oroszország kulturális fővárosa, így folyamatosan lehet számítani valami
kulturális programra. Ezek megtalálásában az egyetem is maximálisan partner, gyakran
javasolnak programokat, illetve a félév második felében még akciós orosz balett/opera jegyeket
is szereztek nekünk a Marinszkij Színházba. Ez kihagyhatatlan lehetőség, ugyanis szerintem
minden embernek legalább egyszer látnia kell orosz balettet. Lenyűgöző, amilyen fegyelem
uralkodik a balettintézetek falai mögött és milyen magasan képzett művészeket nevelnek ki
folyamatosan, mely az előadások magas színvonalában tükröződik.
Az emberek első látásra rendkívül barátságtalannak tűnhetnek, nem szólnak a külföldiekhez,
ám ennek oka inkább a nyelvi nehézségekben rejlik, hiszen az átlag oroszok nem beszélnek
angolul. Amennyiben minimális orosztudással közelít hozzájuk az ember, azonnal megnyílnak
és jó eséllyel segítőkészen fordulnak hozzánk. Az egyetemi dolgozókra ez nem igaz, ők
meglehetősen jól beszélik az angol nyelvet és maximálisan segítőkészek minden probléma
esetén.

A város tele van isteni finom grúz éttermekkel, melyekbe az oroszok is előszeretettel foglalnak
aszalt. Itt aztán érdemes végig kóstolni az étlapot, hiszen ízekben dús ételeket találhatunk.
Mindemellé egy jó grúz bor elfogyasztását is javaslom, mely ár-érték arányban a legjobb
fellelhető opció a városban.
Ha valaki szeretne egy mozgalmas napot eltölteni és mégsem szeretné beutazni az egész várost,
a Nevsky Prospektet javaslom. Ez a sugárút az Ermitázstól indul és egészen a belváros szívébe
visz. Mindkét oldalán számos bár, étterem, kávézó, bolt és egyéb szórakozási lehetőség várja
az embereket, nem beszélve a minden 3. épületben lévő souvenir shopokról. Számomra mégis
az örök kedvenc hely a kollégium melletti kikötő marad, melyhez kimenni felér egy
szanatóriumi látogatással egy húzós nap után.

Kiutazás, szállás, költségek
Szerintem a legegyszerűbb, leggyorsabb és legköltséghatékonyabb megoldás a kiutazásra egy
közvetlen WizzAir járatra való foglalás. Az út nagyjából 2 óra 40 perc és ha az ember időben
foglal repülőjegyet (és van egy kis szerencséje is), akkor 20-30 ezerből meg is van az odaút,
csomagok nélkül. A reptéren mindenkit várni fog már az egyetem által kijelöl buddyja, aki
elviszi a kollégiumba taxival. Nem kell megijedni, minimális költség lesz, hiszen az oroszok
híresek a szuperolcsó taxikról.
Az egyetem automatikusan biztosít kollégiumi szállást, a buddykkal is oda lehet megérkezni,
ha az ember nem jelzi előre, hogy költözni szeretne. A kollégium ára nagyjából 5-6 ezer rubel
havonta. Két féle apartman található meg, van 4 személyes (2 hálószoba + fürdő + wc +
konyha), illetve 7 személyes (3 hálószoba + fürdő + wc + konyha), melyekbe teljesen random
kerül beosztásra érkezéskor az ember, így nagyon nehéz egy szobába kerülni valakivel, ha nem
együtt érkeznek. A szobák közül sokat már felújítottak az elmúlt pár év során (amikor én kint
voltam, akkor is épp újítottak 2-3 apartmant), ám lehet, hogy olyan szerencsétlenek lesztek,
mint én voltam és akkor régi szobába kerültök. Innen nehéz cserélni, ám ha racionális indokot
fel tudtok hozni, nekem por és penész allergiám van, akkor segítőkészek és megpróbálnak
áttenni másik szobába. A cserének könnyebb módja, ha kerestek valakit, aki kiköltözik egy jó
szobából és elkísérve őt a kijelentkezésekor látogatást tesztek a kollégiumi vezetőnél, megkérve
őt, hogy tegyen át a másik helyére.

Amennyiben a kollégium mégsem nyerte el a tetszésed, lehetőség van albérleteket találni a
belvárosban. Többnyire a Nevsky prospect közelében érdemes keresgélni, mert mindenki más
is oda fog kiköltözni, így közel lesznek a csoporttársak. Ehhez egy pár éve diplomázott lány
cége nyújt nagy segítséget, ő közvetít ki lakásokat egyetemistáknak (2ru). Egy szobát havi kb.
25000 Rubelért lehet bérelni egy 3 szobás lakásban.
A megélhetést tekintve nagyjából a hazai árszínvonalra kell számítani. Emellett az éttermek, a
vodka és a taxi lényegesen olcsóbb, mint nálunk, így nagyon kellemes életet lehet élni kint és
ésszerű keretek között nem kell folyton számolni a meglévő pénzeinket. A városok közötti
utazás lehet húzósabb, mind Moszkvába, mind Murmanszkba, mind pedig a Transzszibériai
vasútra nézve.

Egyetem
A Graduate School of Management kaput jelent az orosz és a külföldi diákok között. Minden
évben arányaiban nagyon sok külföldi hallgató érkezik és az orosz diákok között sem ritka az,
aki külföldön végezte az alapszakot. A GSOM a St. Petersburg University része, de ebből
semmit nem lehet érezni, minden ügyintézést el lehet végezni a campuson. Számomra meglepő
volt, hogy milyen kicsi a mesterszakos épület, melynek okára hamar fény derült: meglehetősen
kis létszámmal működnek a szakok, válogatott diákokkal, így rendkívül stimuláló, interaktív
órákat nyújtva.
A tárgyfelvételnél nagyon figyelni kell, hogy ne ütközzenek órák, mert az nem engedélyezett.
Ez Szentpéterváron különösen nehéz, hiszen nincsen fix heti órarend, sem pedig intenzív
blokkok, hanem valahol a kettő keveréke, minden tárgy máskor és más felbontásban indul.
Természetesen az egyetem gondoskodik róla, hogy egy adott évfolyamban ez ne okozzon
ütközést, ám ha szeretnénk esetleg más évfolyamról is felvenni tárgyat, ott erre bizony nagyon
figyelni kell. Az egyetem alkalmazottai nagyon segítőkészek, minden kérdésre azonnal
válaszolnak és megpróbálják megtalálni a legjobb megoldást.
A mesterszakos tárgyaknál nincs külön előadás és gyakorlat és általában legalább 2 sáv hosszú
(2 x 1,5 óra) szokott lenni. A részvétel a legtöbb órán kötelező és ellenőrzik is. Az órákra
jellemző a kiscsoportos jelleg, maximum 30 fő, ez alól csak néhány tárgy képez kivételt. Ennek
következményeképpen a tanárok általában ismerik névről a diákokat, mely lehet jó, illetve rossz
hír is.

CEMS-es diákként kicsit más követelmények vonatkoztak rám, mint az átlag Erasmus
hallgatókra, például mi kevesebb tárgyból válogathattunk (csak CEMS akkreditáltak), de ez
nem okozott gondot, így is volt bőven választék. Az általam választott tárgyakon jellemző volt
az, hogy minden órára esettanulmánnyal kellett készülni, melyet aztán megvitattunk az órán
vagy leadtunk beadandóként. Minden esettanulmány az előző héten tanult elméleti részhez
kapcsolódott. Emellett nagyon jellemző a csoportmunka, majdnem minden tárgyból kellett
közös nagybeadandót írni, majd prezentálni a tárgy utolsó óráján.
Block Seminar: kötelező CEMS-es kurzus, melynek témája mindig változik. Nekünk idén a
digitális transzformáció volt a téma, mely keretében először elméleti hátteret sajátítottuk el,
majd kipróbálhattuk a gyakorlatban is egy csoportos business modell kialakítása során. Emellett
a témához kapcsolódóan meglátogattuk a helyi Yandex irodát is.
Doing Business in Russia: a hagyományos félév első tárgya, mely során betekintést
nyerhettünk az orosz üzleti világba. A kurzuson különböző vendégelőadók tartottak előadás a
szakterületükből (jog, IT, stb.) és az ide vonatkozó orosz sajátosságokról. Az osztályozáshoz
egy üzleti tervet kellett írni csoportosan, majd a félév második felében prezentálni, vizsga nem
volt. A tárgy keretében látogatást tettünk a Gazprom, JTI, illetve a Russian Standard irodáiban.
Strategy in Practice: a félév CEMS-es kötelező tárgya. Egy vendégprofesszor tartotta, nagyon
gyakorlatorientáltan. A tárgy keretében megtanultuk a legfontosabb frameworkoket, majd
azokat alkalmazva kellett egy konkrét vállalati stratégiát elemezni csoportosan.
Business Process Management and Information Technologies: egy nagyon fiatal, lelkes
előadó oktatja, akinek szívügye, hogy mindenki megértse a leadott anyagot. Nagyon
gyakorlatias, minden hétre van páros házi feladat. A vizsga papíros írásbeli, melyet még
karácsony előttre időzítettünk, közös megbeszélés alapján.
International Marketing: ezt a tárgyat nem javaslom. Egy katalán tanár tanította, kevés
lelkesedéssel. Maga a tárgy felépítése (minden hétre csoportos esettanulmány beadandó) jó
lenne, de a megvalósítása az óráknak elrontja. Online vizsga volt belőle januárban.
Internationalization of Emerging Market Multinational Enterprises: sajnos a tanár nagyon
unalmas volt, de az órán elhangozottak, illetve a csoportos feladatok izgalmasak és szerintem
van hozzáadott értéke. A vizsga szintén januárban, szintén online.
Összességében elmondható, hogy nagyon sok élménnyel tértem haza a félévemről és
mindenkinek csak javasolni tudom az Erasmust és Szentpétervárat!

