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Mobilitásom célja látóköröm szélesítése, nemzetközi kutatási tapasztalat szerzése volt, mivel 

jövőbeni célom egy PhD fokozat megszerzése. 2018. szeptemberében (2-6) részt vettem egy 

nemzetközi konferencián (4th International Conference in Bio-Based Polymers and Composites), 

ahol megismerkedhettem a fogadó professzorasszony munkájával. Jelenlegi kutatási témámhoz 

releváns, illetve azon túlmutató elemeket is mutat kutatómunkájuk, ezáltal egy új 

tudományterületen is kamatoztathattam tudásom, illetve releváns tapasztalatot szerezhettem a 

témában. Olyan új eszközök, illetve mérési módszerek álltak rendelkezésemre, melyekkel hazai 

viszonylatban kevesen, vagy akár nem is dolgoznak még jelenleg, így otthon is versenyképes, új 

ismeretekkel gazdagodhattam kint tartózkodásom ideje alatt. Emellett új analitikai módszerekkel, 

valamint polimer karakterizációs eszközökkel is megismerkedhettem kint, melyeket későbbi 

tanulmányaim során hasznosítani tudok majd.  

 

Gent városa 

 

Egy Erasmus kint tartózkodásnak azonban nem csupán a szakmai fejlődés a célja. 

Lehetőségünk nyílik egy új nemzet, kultúra megismerésére, melyben Gent városa kimagaslóan 

segítőkész. Nem csupán nyelvtanfolyamot kínálnak a cserediákok számára, hanem egy kultúrális 

kurzust is “Low Countries Studies” néven, amely a Németalföld kultúrális, társadalmi, etikai 
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nézeteit, hagyományait dolgozza fel, hozza közelebb az itt tanuló diákokhoz. A kurzus keretein 

belül megismerkedhettem a belga konyhakulturán keresztül a napjaink Belgiumát érintő 

kérdéseken át az ország morális attitűdjével is. Mindez egy sokkal komplexebb képet adott az 

országról, illetve világnézetemet is formálta azáltal, hogy az egyetem neves oktatói rávilágítottak 

eddig homályba vesző összefüggésekre a fent említett témák közt. Emellett a kurzus jó hangulatban 

telt, különböző kiegészítő programokkal tűzdelve, mint az idegenvezetéssel egybekötött városnéző 

túra, avagy a genti Cukrász Szakközépiskola által megrendezett “A valódi belga gofri titka” című 

workshop. 

 

 Na jó, elismerem, ezt nem én készítettem, de finom volt :) 

 

Természetesen életre szóló barátságok is születtek a kollégiumban töltött estéken, melyek 

során többször is rendeztünk nemzetközi vacsorákat, ahol a kollégium sokszínű lakói 

megmutathatták mitől is döglik a légy hazájukban. Persze a pörkölt vitt mindent, hisz ennél jobbat 

senki fia el nem képzelhet, de nem egy csodálatos fogással gazdagodott a szakácskönyvem általuk. 

 

Összességében mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy jelentkezzenek legalább egy 

párhónapos mobilitásra, mivel nem csak látókörünket szélesíti, hanem önállóságunkat is fokozza, 

amely egy elengedhetetlen “key-skill” felnőtté válásunk kapujában. 


