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Idén Győrből hárman mehettünk az ESM-re, de ketten voltak még Debrecenből is.
Összesen körülbelül 20 diák volt, így Magyarországról voltunk a legtöbben a „rendezvényen”.
A magyar résztvevők közül én voltam a veterán, mivel már korábbi ESM-eken is részt
vettem. Ennek révén láttam, illetve tapasztaltam a különbségeket – mind a szervezési, mind a
résztvevők szempontjából.

A Hrvatski Telekom oktatótermében az első óra előtt

Az előadásokat angol nyelven tartják, ezért nem árt egy nagyjából középfokú
felkészültség az előadások megértéséhez és a diáktársakkal való kommunikációhoz. Ha már
régen használta az ember az angolt, akkor ez a legjobb módszer a gyors felelevenítésének,
tulajdonképpen sokkal jobb, mint egy intenzív program akármilyen nyelvtanárral. A
szervezést körülbelül ugyanúgy bonyolítják le, mint régebben is: a képzés ideje alatt naponta
sok-sok órát ülünk végig az oktatóteremben, esténként volt szabadidőnk, olykor azért
irányítottan, ismerkedési céllal. Az ESM-ek elején szokott lenni az „Intercultural
communication” kurzus, amelyet egy angol és egy francia hölgy tart, így elég jól tudják
szemléltetni a különböző kultúrák közötti eltéréseket és az ebből adódó konfliktusokat. És ezt
viccesen tudják előadni! Ezalatt a diákok is megismerkednek egymással, feloldódnak az

emberek. A „szakmai” órák pedig változatosak, vannak jobb előadók, és vannak rosszabbak
is. Az idei témakör egy kicsit meglepő volt – a fenntarthatóság témakörét feszegették a
telekommunikációs szektorban. A korábbi ESM-eken inkább az optikai hírközlés és a
rádiófrekvenciás témakörökben hallottam előadásokat, így érdeklődve vártam, hogy milyen
előadások lesznek. Egyébként minden más országból való diák is villamosmérnöki, mérnök
informatikai képzésben vesz részt, szóval mindenkinek új volt a fenntarthatóságot feszegető –
inkább gazdász vagy személyügyi képzéshez tartozó – témakör. Ennek ellenére az előadók
legnagyobb része műszaki területen dolgozik – csak van rálátása a gazdaság(osság)i
szempontokra is. A gazdasági szempontok pedig a hagyományos egyetemi oktatásban is
szerepelnek, csak ott minden hallgató a kötelező rossznak fogja fel, amin át kell esni, aztán el
lehet felejteni… ugye ismerős? :-) Amikor jelentkeztünk a programra, még csak a témakör
címét ismertük. Aztán később láttuk az órarendet is… abból viszont már sejtettük, hogy sok
„szakmai” óra nem lesz. Így is volt, de mindegy, amit tanultunk, az fontos, attól még, hogy
nem szorosan a mi szakmánkhoz tartozik. Később profitálhatunk ezekből a tapasztalatokból
is.
A tanórákon kívül elvisznek általában kirándulni is. Volt, ahol szakmai kirándulás is
és túrázós kirándulás is volt, de idén az idő rövidsége miatt csak turisztikai kirándulás volt
egy idegenvezető közreműködésével.

Motovun, a kirándulás helyszíne

Az elmúlt évek ESM-jei alapján ki merem jelenteni, hogy a mérnöki képzésekben is
egyre nagyobb szükség van a nemzetközi tapasztalatokra. A külföldi diákok is egyre
felkészültebbek e téren, és az első ESM-emhez (2008) képest sokkal közvetlenebb, nyitottabb
közösség jött létre az idei konferencián. Emiatt hatékonyabban ment a tanulás, és a
nemzetközi csapatok is jobban tudtak együtt dolgozni. Az ESM filozófiájához tartozik, hogy a
számonkérés során csapatmunka is legyen. A hét során általában a szünetek, a programok, és
természetesen az esti iszogatások is a csoport alakulását segítik… nincs kialakult rendszer,
amibe be kell illeszkedni. Ez a rövid idő arra elég, hogy a másik gondolkodását, viselkedését
egy kicsit megismerjük, és esetleg megértsük. Kétszer volt olyan, hogy csapatokban kellett
dolgozni, egyszer pedig egyéni teszten kellett megfelelni – egyébként még soha senkinek nem
sikerült megbuknia (úgy tudom… :-) ).

A hatodik ESM résztvevői voltunk

Ezzel a képpel a végén leptek meg minket a szervezők, szerintem senki nem számított
erre közülünk, nagyon kellemes meglepetésként ért minket. Az ESM-ek nagyvonalú
búcsúvacsorával végződnek – ez most is így volt, ettünk-ittunk finomakat, de ennek is vége
lett… nagyon gyorsan – a srácok többsége, hogy ha lehetett volna, szerintem maradt volna
még.

Az ESM mindenképpen hasznos, akár szakmai témában kerül megrendezésre, akár
nem. Emellett, ha valaki külföldi ösztöndíjat (pl. Erasmust) szeretne megpályázni, de
bizonytalan, annak is remek lehetőség, hogy kipróbálja, milyen is egy másik közegben, más
nyelven tanulni – az ESM időtartama (egy/két hét) alatt kipróbálhatja magát az ember. Az is
előny, hogy külföldön, külföldiek között szerez az ember némi szakmai tapasztalatot, és nem
akkor, amikor a munkahelyről kerül ki először – egy kicsivel könnyebb boldogulni idegenek
között, ha már találkoztunk ezekkel a „furcsa szokású idegenekkel”. Az ESM-en a hallgatók
nagyjából ugyanabba a korosztályba tartoznak, ezért sokkal oldottabb lehet a légkör. Az esti
iszogatások, bulik ezt még jobban elősegítik, vagyis minden adott, hogy az ember jól érezze
magát, miközben hasznosat tanul.
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