
     
„ Menj tanulni Dániába. Ingyen! ” – minden ezzel a szlogennel kezdődött el számomra! 

Bár korábban már keresgéltem külföldi ösztöndíj lehetőségek után, de többnyire sikertelenül. Míg 
nem a Széchenyi István Egyetem, Nemzetközi tevékenységek oldalán megjelent a Velux 
ösztöndíjpályázata! 

Nem sokat töprengtem rajta, kapva-kaptam a lehetőségen és energiát nem sajnálva megpályáztam! 
A Nemzetközi Projekt Központ munkatársainak köszönhetően, akik minden felmerülő kérdésben a 
segítségemre siettek, sikerült minden akadály nélkül pályáznom. Bár a pályázat benyújtása elég 
kalandosra sikerült, mivel röviddel a határidő előtt láttam neki a szükséges papírok beszerzésének, 
amit lássuk be nem is volt olyan egyszerű, tekintve, hogy nem csak a korábbi tanulmányi 
előmenetelemre voltak kíváncsiak, hanem a családi háttérre is. Így azt ajánlom, mindenkinek, hogy 
ne hagyja a végére a papírok beszerzését! De természetesen, mint ahogyan a pályázat során 
mindenben, ebben is nagyon rugalmasak és segítőkészek voltak a dán intézmény munkatársai. 

2011–ben kezdtem meg marketing tanulmányaimat a Széchenyi István Egyetemen, így nem volt 
kérdés a számomra, hogy Dániában is International Sale and Marketinget tanuljak. Ez pedig mindjárt 
meg is határozta, hogy melyik dán egyetemen tudom tovább folytatni a tanulmányaimat, amit a 
pályázatban is fel kellett tüntetnem! 

2 héttel a pályázatom leadását követően, ellátogatott a Széchenyi Egyetemre az egyik dán intézmény, 
az International Business Academy küldöttsége, Niels Egelund / Dánia Iba rektora; Calre Maxwell 
Dorking /Új Zéland nemzetközi koordinátor, Antal  Ildikó /Erdély Nemzetközi fejlesztési koordinátor, 
hogy elő szekciót végezzenek a pályázók körében. Ennek keretében kellett egy írásbeli szintfelmérőt 
írnom angolul és egy szóbeli elbeszélgetésen részt vennem. A meghallgatás nagyon jó hangulatban 
telt, inkább gimnáziumban éreztem magam, mint egyetemen, mert annyira figyeltek rám  és 
segítettek. Az első mondatuk ez volt: 

„ Bár mit is írsz, nincs rossz válasz, fejezd ki véleményed, hogy megismerni és értékelni tudjunk! ” 

A bizalom és a támogatás légkörében telt az első meghallgatás, így mikor véget ért, úgy éreztem, 
hogy még ha nem is járok sikerrel, akkor is megérte, hiszen részt vehettem ezen a meghallgatáson, 
tesztelhettem az angol nyelvtudásom és megismerhettem ilyen nagyszerű embereket az egész 
világból!  

A meghallgatást követő 1 hónap feszült várakozással 
telt, majd érkezett az email, pakolásra fel, irány 
Dánia! 

Az utam Koppenhágán keresztül vezetett Koldinba, 
de sokan érkeztek Billundba is repülővel, majd 
onnan tovább busszal Koldingba. 



     
Már a megérkezésem előtt felvette velem a Buddym a kapcsolatot, így mikor megérkeztem a koldingi 
vonatállomásra, már ott várt rám a szobatársammal együtt  

Az International Business Academy a pályázat 
keretében minden veluxos diák számra biztosított 
egy garzon lakást, ahol a diákok másodmagukkal 
laknak. A lakások közel esnek a sulihoz és általában 
egy szobából, plusz egy fürdő és egy kis konyha 
részlegből állnak. Az egyetem ezen kívül a 
lakásokhoz az alapvető felszerelést, a tanuláshoz 
ingyen tankönyveket biztosított, illetve fedezte az 
kiutazás költségeit is! Úgy hiszem ez több, mint amit 
egy „exchange student” egy külföldi egyetemtől 
elvárhat!  

Az első hét  - introduction and orientation week – keretében a suli rengeteg programot kínált a 
kiérkező diákok számára, hogy megismerjék egymást, a vársot és a környéket pl.: Sparkling dinner, 
Barbecue a Legepark-ban, Fresher tour – gólyatábor féleség.  

Az ezt követő hetekben aztán elkezdődött a 
suli és a tanulás. Itt is van a Neptun 
rendszerhez hasonló, úgy nevezett Black 
Board, illetve egy webmail rendszer, amin 
keresztül értesítenek a tanárok, ha óra 
elmaradás van, nyomon követheted a 
jegyeidet és az órarended alakulását. A tanárok 
mindig türelmesen segítenek, bevonnak az 
előadásokba,  és minden szükséges tananyagot 
elérhetővé tesznek a már korábban is említett 
Black Boardon.  

Egyszóval Dániában minden adott ahhoz, hogy bővítsd szakmai ismereteidet, új barátokra lelj és jól 
elsajátítsd az angol nyelvet. 

Ezért csak azt tudom tanácsolni: adj esélyt magadnak, és jelentkezz egy életre szóló nagy kalandra 
Dániába! 

 

 

 


