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Élmények 

 

Első éjszakámat január 28-án töltöttem Tallinnban. A reptérre megérkezve az 

egyetem minden érkező diákhoz egy úgynevezett „diáksegítőt” küld, aki elvezeti 

a kollégiumba, bérelt lakásáig. A beköltözés után el is kezdődött az első tanítási 

nap, ahol körbe vezettek az egyetemen, megkaptuk a diák okmányainkat és 

regisztráltak minket az ő Neptun megfelelőjükbe az ÖIS-be, illetve bemutatták a 

helyi ERASMUS csapatot a helyi ESN-t. A következő napjaink szocializációval 

teltek, mozi, közös ebédek, könyvtártúra, várostúra, majd a helyi hivatalok 

meglátogatása és bemutatása jött angol nyelven, amikre szükségünk lehet a 

szemeszterünk alatt. Az észt rendszereket nagyon jó és kiteljesítő élmény volt 

megismerni, egy teljesen digitalizált, papírmentes kultúra, ahol a háziorvostól a 

szavazásig minden online folyik már évtizedek óta és elképzelhetetlen a hivatalba 

járás. 

Továbbiakban a programjainkat a helyi ESN Erasmus csapata koordinálta, 

amelyek az észt COVID lezárások miatt sajnos limitált hellyel és számban voltak 

csak elérhetőek. A legtöbb programon részt vettem, ilyen ezek közül a helyi 

Coca-Cola Mozi és Plázakomplexum meglátogatása, közös filmnézés, amelyen 

több mint 200 diák vett egyszerre részt, ahol egy krimi thriller Észt filmet 

nézhettünk meg. A háború előtt, de már a kezdődő Orosz-Ukrán konfliktus miatt 



is tartottak filmvetítés, ahol bemutatták, a megszálló katonák okozta tömeges 

emberrablásokat, nyílt gyilkosságokat, Észt szimbólumok és nyelv betiltását a 

Szovjetuniós „tagságuk” alatt. “A háború nem azt dönti el kinek van igaza, hanem 

azt, hogy ki marad” - Bertrand Russel.  

 A legmeghatározóbb élmény viszont a helyi KGB Múzeum majd a PROTO 

Invention Factory (Meg Nem Jelent Találmányok Gyára).  

A KGB múzeumban tanulmányi út során bemutatták a szervezet működését, 

céljait és használt technológiákat angol nyelven. Az idegenvezető továbbá a jelen 

lévőknek egy még be nem mutatott részleget is megmutatott, ahol a KGB 

diplomáciáját és külpolitikáját mutatják be.  

Később, ezen a napon a találmányok gyárába látogattunk, ahol a világ minden 

pontjáról előkerült tervrajzok alapján építenek meg találmányokat, ritkább 

esetben pedig a már megépített, de nyilvánosságra nem hozott találmányokat volt 

lehetőségünk megtekinteni.  

Különleges élmény volt továbbá a Dán Király Kertje látogatás, egy kisebb kert 

Tallinn szívében, ami Dánia tulajdona, a legenda szerint az Észt-Dán háborúban 

itt született meg a mai Dánia zászlaja, ami az istenektől érkezett az égből, 

viselőjét erővel látta el, aki győzelemre vitte a dán sereget. 

 

Egyetem és a kurzusok 

Az Észt egyetemi működés más, mint amit Európában megszokhattunk, mind 

kurzusokat mind a felépítését nézve. A szemesztert 2 „miniszemeszterre 

bontották”, ezeket egy szünet és vizsgaidőszak választott szét. A kurzusterv is 

eszerint lett megalkotva, kurzusaim fele az első, második fele pedig a második 

szemeszterfélben indult. A szemeszter első fele április első hetéig tartott, miután 

egyhetes „szorgalmi időszak” következett majd vizsga. Második felében 

ugyanígy megismétlődött, a rektor véleménye szerint, így sokkal kevesebb diák 

bukik meg, mivel eloszlik a tananyag és nem szemeszter végén kell letudni 

egyszerre az összes vizsgát. Maga az oktatásforma nagyban eltér az itthonitól, 



főleg szociálódás alapú tanítás van, ami annyit jelent, hogy a tananyagot az oktató 

nem szóban csak adja elő, hanem feladatok formájában kell a hallottak alapján 

csoportos feladatokat csinálnia a hallgatónak, majd ezt előadni ezzel is számon 

kérve tudásunk. A véleményformálás szabadabb, az oktatókat bármikor ki lehet 

javítani, lehet velük nyíltan egyet nem érteni, ez sokszor előfordult például a 

Politikai Ideológiák kurzuson. Külön érdekesség, ami egy különlegessé tette az 

anyagot, hogy a leadott anyaghoz kapcsolódóan a kurzus utolsó 40 percében 

mindig jelen van egy vendég, aki a leadott tananyag szakértője, Politikai 

Ideológiákhoz visszatérve, minden ideológiához kapcsolódóan eljött az észt 

koalíciós kormánypárt egyik tagja, aki előadta, hogyan kell az ideológiát 

értelmezni, mik az értékek és mik a tévhitei. Köszönhetően ennek a tanítási 

módszernek nagyon sok kapcsolatra tettem szert, megismerhettem az ott tanuló 

diákokat, sőt nagyon sokszor beszélhettem frakcióvezető politikusokkal, illetve 

észt diplomatákkal. Ez nagyban megkönnyítette a tananyag megértését és 

feldolgozását. Ezeken felül nagy hangsúlyt fektettek, a hatékony, illetve 

csoportos tanulás oktatására, amit a mai napig használok, értékes tudást kaptam, 

amit a Milton Friedman Egyetemen tudok tovább folytatni.  

 

Sajnos, az egyetem első szemeszterfélben online működött, viszont az 

intézmény online oktatási rendszere hallgatóbarát volt, emiatt nem ért bennünket 

hátrány, sőt, új tanítási módszereket ismerhettem meg, mint a Moodle, illetve, 

Panopto, ami lehetővé teszi a tanórák rögzítését és visszanézését. További 

érdekességhez sorolnám, hogy a megtartott tanórák mindig rögzítettek és 

visszanézhetőek. A második felére visszatértünk a kontakt kurzusokhoz, így 

visszatérhettek az online interakciók is a hallgatói életbe.  

 

 

 

Tudás, Város, Lakás 



Az Erasmus programnak köszönhetően megszámlálhatatlan élménnyel 

lettem gazdagabb. Új oktatási módszereket, oktatókat ismerhettem meg, 

legtöbbjükkel baráti viszony alakult ki és a szemeszter után is tartom velük a 

kapcsolatot. A hallgatók közül az óráknak köszönhetően az átlagosnál jobban 

megismerhettük egymást és össze is barátkoztunk, családias hangulatban teltek 

az előadások, emiatt szemeszter ideje alatt többször is találkoztunk, szerveztünk 

programokat a városban. 

 

A város gazdag történelemmel rendelkezik, a városnézések során rengeteg 

érdekességet megtudhattam, például Tallinn az egyetlen város Európában, 

aminek van egy saját múmiája, illetve itt található a világon az egyetlen 

gyógyszertár, amely az 1400-as években nyílt, azóta pedig egyetlen család 

tulajdona. Az éjszakai életet sajnos nem tudtam megtapasztalni, a korlátozások 

miatt csak 18-ig lehetnek/lehettek nyitva a szórakozóhelyek. A város körgyűrű 

elrendezésű, belső kör az óváros, itt található a történelmi Tallinn, a mai napig 

megőrizte a történelmi struktúráját, épületeit. Az óváros legnagyobb része 

autómentes terület, régi cégtáblákkal, macskaköves utcákkal. A külső kerületei a 

városnak szovjet típusúak, az itthon is megszokhatott panelrengeteg. 

A kiköltözés során sokat fejlődött a személyiségem, bátrabban vágok neki az 

ismeretlennek, az elején ijesztő volt, az, hogy több mint 2000 kilométerre leszek 

Budapesttől, egy városban, ahol senkit nem ismerek és magamra vagyok utalva. 

Az egyetem sokat segített a tájékozódásban, Tallinnhoz való hozzászokáshoz. A 

tartózkodásom során bérelt szobában tartózkodtam, ahol az egyetemről laktam 

kettő PhD kutatóval. Nagyon szép helyen laktam, rögtön mellettem volt egy nagy 

erdő, ahol rengeteg állat él: szarvasok, rókák, mókusok. Az erdő közepén pedig 

a TalTech Egyetem, zöld park és túraút a tengerig. A lakás relatív olcsó volt, 250 

Euro mindennel együtt. Az emberek közvetlensége miatt sokszor látogattunk el 

egymáshoz, készítettünk egymásnál projektmunkákat, írtunk beadandókat, 

prezentációkat.  



Mindenkinek ajánlom az Erasmus kipróbálását, fantasztikus élmény. 
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