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1.Problémát jelentett a szállástalálás, pedig időben kezdtem el az e-maileket írni, telefonálást. Már úton 
voltam a kinti iskola felé, amikor kaptam a hírt, hogy mégis tudnak biztosítani kollégiumi szobát. 
A nyelvi felkészülést nyáron elkezdtem már, de sokat jelentett a tanév előtti két hét intenzív 
nyelvtanfolyam, mely árának felét a kinti iskola biztosította. 
A kiutazás rendben ment, a családom autóval vitt ki. De a tömegközlekedés is nagyon jó, könnyen meg 
lehet közelíteni az iskolát a pályaudvarok-repülőterekről is. 
 
2. A szállásszerzésben az iskola külügyi titkárja segített, nehezítette a kommunikációt, hogy az 
augusztusi időszakban sokan szabadságon vannak, nehéz utolérni az illetékeseket. 
A szállás amit végül elfoglalhattam havi 393 euróba került. Penészes falakkal, akadozó internet 
hozzáféréssel. Előnye, hogy a campuson, szép zöld környezetben, az iskola épületétől öt percre 
található.(A napi közlekedésre így nem kellett költenem, ami otthoni viszonylathoz képest jóval drágább) 
Asztali lámpát kellett beszerezni, hűtő sem nem járt a szobához. A campuson több kollégiumi épület 
van ahol nincs konyha, az enyémben szerencsére volt egy kicsi. A campuson van tiszta mosoda, a 
környéken sok szupermarket található. 
 
3.Az iskola egy kis privát mérnökiskola,40-50 fős évfolyamokkal. Az osztályok ahol tanultam, első s 
másodévesek voltak, rajtam kívül más külföldi nem is volt. A franciák többsége kedves, segítőkész volt, 
több barátra szert tettem. Az óráim nagy része az első évesekkel volt, akikkel együtt kezdtem a tanévet, 
így könnyebben ment a beilleszkedés, mintha egy összeszokott társaságba kerültem volna be. 
 
4. Az oktatás kiváló színvonalú, ez alatt a szemeszter alatt nagyon sokat tanultam szakmailag, még ha 
nem kifejezetten építész iskola is.(tanulnak építő, építész és menedzser tárgyakat is.) A tanárok jól 
magyaráznak-szemléltetnek, és segítőkészek. Voltunk építéslátogatáson is. 
 
5.Igen, igyekeztem minél jobban teljesíteni a felvett nyolc tárgyat.  
6.  
7. A fogadóiskola gyakorlatiasabb szemléletű. Sokszor szerveznek építéslátogatást, minden nyáron 
kötelező a szakmai gyakorlat, valamint egyszer két hónapos külföldi gyakorlat. Az utolsó két évük fel 
van osztva iskolai tanulásra és irodai-építéshelyi gyakorlatra.  
 Az iskola rendszerében különbség, hogy nincsen vizsgaidőszak, mint nálunk, hanem egész évben 
vannak vizsgák, és oktatás. Így vizsgákra nehezebb készülni, de teljesíthetők. 
8. Reggeli készülődés után iskolába indulás. Az órák reggel 8-10között kezdődtek. Az órák másfél 
órásak, órák között 15 perc szünettel. Az ebédidő  másfél órás volt, ezalatt nyugodtan lehetett 
megebédelni. A háromfogásos menza 3,10 euró volt. Utána a délutáni órák 16vagy 18órakor végződtek. 
Szombat délelőtt is volt oktatás. Hétköznap a délutáni órák után tanultam, pihentem, bevásároltam, 
főztem, hétvégén várost néztem, bejártam egész Párizst. 
 
9.Rossz élményem igazán nem volt, az érkezés utáni kezdeti időszak nehéz volt. A kezdeti nyelvi 
nehézségek, papírmunka intézése.(Bankban számlát nyitni, állami lakhatási támogatás igénylése: nem 
egyértelmű, hosszú nyomtatványok, folyamatos levelezés, dokumentumok pótlása a kint tartózkodás 
alatt végig.) 
 
Maradandó, örök, jó élmény az egész öt hónap. A legjobb momentuma talán az integrációs hétvége, 
amikor három napra két évfolyammal elmentünk Bordeaux környékére egy hegyvidéki kempingbe. 
Közös kajakozás, paintball, csoport feladatok, jelmezes buli.  
 
10. A szülői anyagi támogatás nélkül nem tudtam volna kimenni, igencsak hozzá kellett tenni az 
ösztöndíjhoz a boldogulásomhoz. 


