
Zárójelentés a University of Surrey egyetemen töltött 
tanulmányi ösztöndíjról 

A University of Surrey egyetemen a 2010/2011-es tanév őszi szemeszterét töltöttem, 

villamosmérnöki mesterképzéses tárgyakat hallgattam. 

Az egyetem Guildfordban van, Londontól vonattal negyven percre, délnyugatra. A félév 

szeptember 27-én kezdődött a regisztrációs héttel, a tanítás a következő héten kezdődött, a 

szemeszter tíz oktatási hétből áll. A regisztrációs héten a mentorok, az Erasmus iroda és a 

koordinátorok segítenek beiratkozni, az ő segítségükkel kiválasztottam a tárgyakat, amelyeket 

a félév során hallgattam. Ezen felül összejövetelt szerveztek az egyetemen tanuló összes 

erasmusos hallgatónak, bemutatták a könyvtár működését és használatát, valamint bemutatták 

az egyetemi nyelvi tanszékek által szolgáltatásokat. 

A mesterképzéses tárgyak általában 7.5 ECTS kredit pontot érnek, heti háromszor 50 perc az 

előadások időtartama, néhány tárgyhoz tartozik gyakorlat is, de ez nincs minden héten. A 

tárgyfelvételt a második hét végéig kellett véglegesíteni, addig bármilyen előadásra be lehetett 

menni, és ki lehetett választani a számunkra megfelelőt. A szorgalmi időszak alatt nincsenek 

számonkérések, viszont előfordul olyan, hogy beadandó feladatot kell készíteni, vagy a 

laborról jegyzőkönyvet kell beadni, ami beleszámít a félév végi eredménybe, általában 40%-al 

(néha 20%). A szorgalmi időszak december 20-án véget ért, a vizsgák januárban kezdődtek. 

Minden tárgyból csak egy vizsgaalkalom van, rögzített időpontban, így előfordult olyan is, 

hogy egy nap két tárgyból kellett vizsgáznom. Az értékelés százalékos alapon történik, ötven 

százalék felett sikerül a tárgyat teljesíteni. Az eredményeket egy hónap alatt hozták a 

hallgatók tudomására. 

Az egyetemen campus van, így az összes oktatási épület, kollégium, könyvtár egy helyen van. 

A campus területén van két egyetemi menza, élelmiszerbolt, posta, könyvesbolt, több kávézó 

és bár. A menzán délben van meleg étel, míg a bárban egész nap tudunk meleg ételt enni. Az 

erasmusos hallgatók is jelentkezhetnek kollégiumba. Én is egy ilyen egyetemi szobában 

laktam. A szállás apartmanházban volt, hetente Ł60-ért. A házban egy közös konyha volt, 

négy hallgatóra jutott egy zuhanyzó és WC. A közös helyiségeket kétnaponta takaríttatja az 

egyetem. A házban van vasaló és porszívó is, illetve az egyetemen, egy helyen van mosoda, 

ahol kb. 40 mosógép és ugyanennyi szárítógép van. Az egyetem illetve az Erasmus iroda, 

azoknak a hallgatóknak, akik nem kapnak kollégiumot, egy hétig biztosít szállást a félév 

megkezdése előtt, így teszi lehetővé a hallgatóknak, hogy albérletet találjanak a félévre. 

Az egyetemen lehetőség van nyelvtanulásra is. Számtalan nyelvből lehet választani, általában 

hat szintből kell kiválasztani a számunkra megfelelőt, a teljesen kezdőtől az irodalmi/újságírói 

nyelvig terjed a skála. A kurzusra weben keresztül kellett jelentkezni, majd a nyelvi tanszék 

igazolta vissza, hogy az adott időpontban és csoportban van-e hely. Az egyetemi könyvtár jól 

felszerelt, nyomtatási és szkennelési lehetőség van. Vannak a hallgatók számára hozzáférhető 

számítógépek, olyan területek, ahol csoportban tanulhatnak a hallgatók, olyan helyek ahol 

halkan kell tanulni és olyan zóna is, ahol teljesen csendben kell lenni. Ezen felül vannak 

kistermek, amelyeket a weben keresztül lehet lefoglalni, és így a csoport zárt helyiségben tud 



tanulni. Az egyetemhez tartozik egy új sport park is, ahol kosárlabda pályák, jól felszerelt 

konditerem, 50 méteres fedett uszoda, műfüves futballpályák, tenisz és squash pályák vannak, 

valamint falmászási lehetőség. 

A campus területén van egy NatWest bank is, amely az egyetemistáknak ingyenes 

bankszámlát vezet, melyhez csak útlevél és igazolás kell a szállásról. Az egyetemtől kb. 5 

perc sétára van a vasútállomás és kb. 10 percre egy Tesco. Angol diákigazolvánnyal van 

lehetőség Railcard vásárlására Ł26-ért, amely segítségével csúcsidőn kívül a vonatjegyet 2/3 

áron vásárolhatjuk meg. A diákok érdekeit a Student Union képviseli, aki a félév elején 

szervezett egy bemutatót az összes egyetemi körnek, amelyekhez bárki csatlakozhat. 

Különféle sport klubok, egyes nemzeteket, vallási nézeteket tömörítő csoportok vannak, 

szakmai és művészi körökhöz csatlakozhatunk. Ezen túl, a Student Union folyamatosan 

programokat szervez a hallgatóknak, számos városba el lehet látogatni a segítségükkel, mind 

az Egyesült Királyságban, és azon kívül is. 

Hasznos webcímek: 

Egyetem: http://surrey.ac.uk/  

Modul katalógus a tárgyakhoz: 

https://sits.surrey.ac.uk/live/ipo/MOD_CAT_DLMC.htm#Electronic%20Engineering  

Student Union: http://www.ussu.co.uk/  

Kollégium: http://surrey.ac.uk/accommodation/  

Sport park: http://www.surreysportspark.co.uk/  

Vasúti menetrendek: http://www.nationalrail.co.uk/ és http://www.thetrainline.com/  
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