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Pályázat benyújtása a fogadó egyetemnek
Miután az Erasmus pályázat eredményét kihirdették, a legfontosabb teendő a fogadó egyetemnek a 
jelentkezési  lapot  (http://www.gla.ac.uk/media/media_194694_en.dot)  minél  előbb  elküldeni, 
hiszen az egyetemi szállásra csak ezután van mód pályázni. Mivel a jelentkezési lapon a hallgatni 
kívánt tárgyakat is fel kell tüntetni, a Course Catalogue-ból (http://www.gla.ac.uk/coursecatalogue/) 
ezeket  ki  kell  választani.  Alapesetben csak a  tanulmányi  programnak megfelelő  tárgyakat  lehet 
hallgatni, de például nekem engedték, hogy egy matematikus tárgyat is felvegyek gond nélkül. Az 
itt megjelölt tárgyak előzetes jellegűek, olyan értelemben, hogy még az érkezés után is könnyedén 
változtathatók.
További általános információk a jelentkezés menetéről: 
http://www.gla.ac.uk/international/abroadexchange/exchangeprogramme/incomingeuropeanexchan
geserasmus/ 

Szállásokról
Miután  a  pályázatot  sikeresen  megkapták,  egy  válaszlevélben  egy  egyedi  azonosítószámot 
küldenek, amit majd a beiratkozásra is vinni kell (a beiratkozással kapcsolatos dokumentumokat is 
itt  részletezik),  illetve  ezzel  lehet  a  szállásra  is  jelentkezni.  Többféle  lehetőség  közül  lehet 
választani, a legbiztosabbak az egyetemi szállások. Ezek árban gyakorlatilag megegyeznek (kb. 75-
85 font/hét), részletes összehasonlító táblázat itt található:
http://www.gla.ac.uk/undergraduate/accommodation/facilitiescomparison/ 
Én  a  Student  Apartmentsben  kaptam  szállást,  itt  gyakorlatilag  lakások  találhatók,  általában  2 
egyszemélyes  (single)  és  egy kétszemélyes  (double)  szobával.  Én  egy egyszemélyes  szobában 
voltam, de a kétszemélyesben is bőven van hely két ember számára. A lakás többi részében egy 
hatalmas konyha, fürdő, WC volt, összességében 4-en kényelmesen el lehetett férni. Ez a szállás 
van talán a legközelebb az egyetemhez, mindössze 5-10 perc séta. Még Erasmusos ismerősök révén 
a Murano Student Village-ben is megfordultam, az már inkább a klasszikus kollégium hangulatot 
idézi, több szoba egy folyosón, alacsonyabb belmagasság, illetve még messzebb is van, olyan 20-25 
percre.  A  magánszállások  esetében  csábító  lehet  az  olcsóbb  ár,  azonban  az  ember  akkor 
valószínűleg nem diákokkal lakik, illetve lehetséges, hogy a térképen nem túl messzi albérlet  a 
valóságban igen kívül esik.

Közlekedés
Ehhez kapcsolódóan a közlekedésről annyit, hogy számtalan buszjárat, illetve egy metró is van, de 
gyakorlatilag  egyszer  volt  talán  rá  szükség,  minden  egyéb  hely  (egyetem,  bolt,  városközpont, 
buszállomás) gyalog maximum 25 perc alatt elérhető. A buszra egy jegy kb. 1.5 font, bérlet viszont 
nagyon drága. Illetve bulikba, barátokhoz érdemes inkább taxival többen együtt menni, a viteldíj 6-
12 font között változik, ami 5 főre vetítve már a busszal egy szinten van, és ugyanakkor sokkal 
kényelmesebb. A buszok menetrendje, árak: http://www.firstgroup.com/ukbus/glasgow/ valamint a 
metróra: http://www.spt.co.uk/

Az oktatás jellege
Az oktatási időszakok kicsit másként vannak mint az itthon megszokottak. A regisztrációs héten 
(ami Freshers' Week néven fut, és ekkor mutatkoznak be pl. a sportkörök, ekkor minden este vannak 
koncertek,  bulik)  kell  a  beiratkozást  előre  megadott  időpontban  elvégezni.  Érdemes  előtte  a 
koordinátorral  a  végleges  tárgyprogramot  megbeszélni,  és  a  Neptunhoz  hasonló  Websurf 
(http://websurf.gla.ac.uk) rendszerbe is regisztrálni, valamint a tárgyakat felvenni.
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Ezután mindössze 10 hetes szorgalmi időszak következik, általában tárgyanként heti 4 órával, ami 
bőven biztosít lehetőséget szabadidőre. A téli vizsgaidőszak mindössze 2 hét, és még decemberben 
le is zajlik az összes vizsga, hogy januárban elkezdődhessen az új félév. A szorgalmi időszakot itt 
egy hónap tavaszi szünet követi, majd az egy hónapos vizsgaidőszak, de ennek is vége lesz június 
elejéig.

Én  a  következő  tárgyakat  hallgattam  (4-4-et  a  két  szemeszterben,  de  még  így  is  volt  bőven 
szabadidőm)

Tárgy neve Kreditpont (ECTS) Osztályzat

Computer Communications I (WANS) 10 A1

Digital Signal Processing I 10 A1

Intelligent Systems and Control 10 A5

Optical Communications 10 A5

Computer Communications II (LANS) 10 A1

Signal Processing II 10 A1

Micro and Nanotechnology 10 A5

Modern Number Theory and Cryptography 7

Valamennyi  tárgyból  a  jellemző  struktúra  az  volt,  hogy  az  érdemjegy  30%-a  évközi  munka 
(assignment,  tutorial,  project presentation,  lab report)  eredményeként áll  elő,  míg a fennmaradó 
70% a vizsgából adódik. A jegyhatárok miatt igazából különleges esetben már az évközi munka 
során a végső érdemjegy nagy része adott, így vizsgán adott esetben egy gyengébb dolgozattal is 
lehet jó eredményt elérni.
Az előadások és  gyakorlatok  során  kis  csoportok  vannak (összesen maximum 30 fő),  így a  jó 
kapcsolat a tanárokkal könnyen kialakítható. Mindenben nagyon segítőkészek, még a projektek és 
házi feladatok megoldásában is segítenek. Mivel az oktatók nagy részének szintén második nyelve 
az  angol,  egyáltalán  nem beszélnek  skót  akcentussal,  hanem lassan,  világosan,  nekem egy hét 
kellett azért megszokni őket, de utána nem okozott gondot a megértés/megértetés.

A piszkos anyagiakról
Nagyjából az alapvető élelmiszerek ára (tej, kenyér, tojás) megegyezik az itthon megszokottakhoz, 
ha bevásárlóközpontban vásárol az ember (Lidl, Tesco), még egy kicsit olcsóbbak is. A húsok ára 
kicsit drágább csak az itthon megszokottaknál, de még így is elviselhető. A kész ételek ára (akár a 
hamburger, pizza, de a mirelit tészták is) minden esetben legalább 4-5 font, így a legérdemesebb 
bevásárolni, és főzni. 
Összességében az egyetemi szállás 380 font havonta, a napi étkezésre költött összeg minimum 4-5 
font, így havonta kb. 550-600 font legalább elmegy csak a legszükségesebbekre. Ezen felül vannak 
az  egyetemi  bulik  (átlag  3  fontos  beugróval),  a  szervezett  kirándulások a  környékre,  pl.  Loch 
Lomond, Loch Ness, St. Andrews, Isle of Skye, Isle of Man (egy napra kb. 20, két napos út kb. 50 
font). Azaz a kinti élet nem olcsó, de megéri nekivágni.

Végezetül  mindenkit  arra  bíztatok,  hogy hallgasson Erasmussal  legalább egy félévet  külföldön, 
hiszen  a  más  nemzetiségű  diákokkal  megismerkedni,  bulizni  leírhatatlan  élmény,  és  a  kinn 
hallgatott órák is egy más szemléletet adnak, szélesítik az ember látómezejét, egyértelműen javítja a 
nyelvtudást, és a munkáltatók is szívesen fogadnak külföldi tapasztalattal is rendelkező embereket.
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