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Azért döntöttem az Erasmus mellett, mert egy tökéletes lehetőségnek gondoltam, hogy értékes
tapasztalatot szerezzek a tanulmányaim során. Mindenképp francia nyelvterületre szerettem volna
menni, így Bordeaux mellett döntöttem. Sok papírmunka volt az előkészületek során, de általában
simán ment minden. Egyedül a szállás kérdés okozott nagyobb izgalmakat és a megoldódása maradt
az utolsó pillanatra. Mindenképp kollégiumba szerettem volna menni, mivel az lényegesen olcsóbb,
mint egy albérlet. A kiutazásom előtti héten derült ki, hogy kaptam szállást, és még kell papírokat
intézni. Szerencsére sikerült elfoglalni a szállásom, aznap, amikor megérkeztem. A helyszínen már
nagyon kedvesek és segítőkészek voltak.
A kollégiumért 247 eurót kellett fizetni havonta. Egy 13 négyzetméteres szobát kaptam, amiben a fürdő
és a konyha is benn volt. Nagyon modern volt a kollégium és a szoba is. Semmi felszerelés nem volt
benne, így a szükséges apróságokat, mint ágynemű, egy-két konyhai eszköz, venni kellett. A szoba
állapotát felmérték mielőtt megérkeztem, majd miután átadtam szintén. Így ellenőrzik, hogy esett-e
bármi kár a szobában, ha igen, akkor azt a szoba elfoglalásakor befizetett egyhavi kaucióból fogják
levonni.
Mivel Franciaországban minden gyakorlat egy hónapos, a három kint töltött hónap alatt három
gyakorlatot, a sebészetet, neurológiát és pszichiátriát csináltam, ebben a sorrendben. Mindegyik
gyakorlat nagyon jól telt, a sebészeten és a pszichiátrián inkább egy megfigyelő szerepben voltak a
diákok, kevés feladat jutott nekünk. Viszont nagyon sok mindent láthattunk és sokat magyaráztak az
orvosok. Bátran lehetett kérdezni, mindenre szívesen válaszoltak. A neurológián szintén egy támogató
közeg volt, a rezidensek folyamatosan oktattak minket, emellett a diákoknak sok feladatuk is volt,
rendszeresen kellett különböző teszteket végezni a betegekkel, illetve egyéb kisebb beavatkozásokat
is csinálhattunk a rezidensekkel.
Nagyon sokan bicikliznek Bordeaux-ban, így elgondolkodtam, hogy veszek egy olcsó biciklit amíg ott
vagyok, de figyelmeztettek, hogy rengeteg biciklit lopnak, így inkább a tömegközlekedés mellett
döntöttem. 33 euró volt egy diák havi bérlet. A tömegközlekedés megfelelő Bordeaux-ban. Három
villamos vonal van és rengeteg busz. A belvárosból a tengerpartra is mennek buszok.
A kórház, ahol a gyakorlatomat végeztem a campus területén volt, így rendszeresen az ottani menzán
ebédeltem. 3,25 euróért egy 3 fogásos ebédet lehetett választani. Előételnek, főételnek és desszertnek
is mindig nagy választék volt. Ezért a diákigazolványként használatos izzly kártyával lehetett fizetni. Ezt
a kártyát lehetett a mosodában is használni. Minden fizetésért pontokat kapsz a kártyára, amit a végén
le lehet vásárolni.
Az időpont választásom nem volt tökéletes. Mivel decemberben a legtöbb erasmusos diák már vagy az
elutazására készült vagy a vizsgáira. Januárban már az újabb erasmusos diákok érkezésével újra
fellendültek a programok, nem lehetett unatkozni, mindig volt valamilyen program és rengeteg
emberrel lehetett megismerkedni. A külföldi diákok közege nagyon nyitott, egyszerű új barátokra lelni.
Bordeaux és a környéke gyönyörű, sokat utaztunk a közeli kisvárosokba. A szép környezetet és a jó
programokat a francia gasztronómia és a jó borok tökéletesen kiegészítik.
Összességében nagyon jól telt a kint tartózkodásom. Viszont az időpont választásom nem volt előnyös,
valószínűleg érdemesebb szeptembertől kimenni.

