Gömböcz Noémi vagyok a Széchenyi István Egészségügyi szervező szakos hallgatója.
2016/2017 tanév tavaszi szemeszterében 5 hónapot töltöttem Lisszabonban, részképzés
formájában.
Végzős Bsc-szakos hallgatóként legfőbb célom a szakmai ismereteim egy teljesen új
környezetben való fejlesztése volt. A fogadóegyetemen lehetőségem nyílt olyan kurzusokon
is részt venni, amelyek az otthoni tantárgyak között nem szerepeltek, mégis nagymértékben
hozzájárultak a szakmai fejlődésemhez.
A másik prioritásom az angol nyelvtudásom javítása volt, valamint szerettem volna egy új
nyelvet, a portugált is megtanulni, ugyanis Turizmus szervező szakirányomon
elengedhetetlennek tartom az idegen nyelvtudást.
Ezért is az érkezésem után első teendőim között szerepelt egy nyelviskola felkutatása. Sok
időbe nem is telt, ugyanis az egyetemem (ISCEM) a tájékoztató napon adott lehetőséget egy
közeli nyelviskolába való jelentkezéshez, valamint kedvezményt is biztosított a tanfolyam
árából. Ezért éltem a lehetőséggel és jelentkeztem, amit később sem bántam meg. A
nyelviskolában (Portuguese Connection Language School) mindenki barátságosan fogadott, és
5 fős csoportokba osztottak minket, amely szintén optimális volt. Az órák interaktívak voltak,
és a cél az volt, hogy mindenki szólaljon meg portugál nyelven és próbálkozzon kommunikálni.
A kurzus 2 hónapig heti 2x 2 órában tartották. Számomra nagyon hasznos volt, hiszen a kurzus
teljesítését követően akár boltokban, vendéglátóhelyeken is tudtam kommunikálni a helyi
emberekkel, valamint az étlapok, táblák és különféle jelzések megértése sem okozott többé
gondod. Biztos vagyok benne, hogy hazaérkezésem után is folytatni szeretném a nyelv
elsajátítását.

Másik célom a meglévő nyelvismereteim fejlesztése volt. Jelen estben angolul
kommunikáltam, valamint az órák is angol nyelven történtek. Fél évig csak telefonon
beszélgettem saját nyelvemen, amikor szüleimmel beszéltem. Legtöbb barátom és ismerősöm
Olaszországból, Portugáliából és Németországból származott, így esélyem sem volt a saját
nyelvemen megszólalni, viszont ez rendkívül ösztönzően hatott rám és mára már

elmondhatom, hogy nem csak meg tudom értetni az emberekkel a mondandóm lényeget, de
ki is tudom fejezni magam, illetve ki tudom bontakoztatni a személyiségem angol nyelven.
Szakmai nyelvismeretemben az egyetemi tanórák rengeteget segítettek. Rengetegszer kellett
prezentációt készítenünk, előadnunk, csoportokban dolgozni, valamint az órák is interaktívak
voltak. Szakmai fejlődésem és személyiségem fejlődéséhez is nagyban hozzájárult az egyetemi
oktatás. Magabiztosabb előadóvá váltam (idegen nyelven is). Turizmus óráim keretein belül
megismerhettem egy teljesen új, és más nézőpontját Európa valamint Portugália
turizmusának.
Az egyetemen lehetőség volt jelentkezni workshopokra, melyeknek célja az volt, hogy létező
cégek (jelen esetben StartUP Portugal, Uber), valós problémáit kellett megoldani, vagy éppen
marketing tervet készíteni egy kampányhoz. A workshopok egy-egy héten keresztül tartottak,
minden nap 2 órán keresztül az egyetem területén a csapatoknak találkozót szerveztek, ahol
elkezdhettünk dolgozni az adott probléma megoldásán. Nagyon érdekesnek tartottam ezeket
a heteket, ugyanis Erasmus diákokkal kerültem egy csoportba, amely sok kihívást is foglalt
magában. Mindenki más országból érkezett, így a csapat tagjai különböző ismeretekkel,
valamint eltérő kulturális háttérrel rendelkeztek, mely érezhető volt a csoportmunka közben
is. Rengeteg új ismeretet tanultunk egymástól. A workshop befejezéseképpen prezentáció és
papírmunka formájában kellett bemutatnunk a heti munkánkat a cég képviselőinek. A
workshop nagyban hozzájárult szakmai sokszínűségem fejlődéséhez.
Azonban számomra egyik legfontosabb szakmai előrelépést az jelentett, hogy következő félévi
szakdolgozatom alapjaként Portugália turizmusát választottam, amelyhez sikeresen
gyűjtöttem anyagot, helyi tanáraim segítségével, valamint megfigyeltem az ottani turisták
szokásait. Emellett lejegyeztem a saját tapasztalataimat is, melyeket turistaként szereztem.
Az egyetemen végzett kurzusaim alatt több kérdőívet is készítettem a témában, melyeket
szintén hasznosítani tudok majd a következő félévben.
A nyelvtudás fejlesztése és szakmai fejlődés szempontjából is mindenkinek ajánlom, hogy
résztvegyen a Campus Mundi ösztöndíj által kínált lehetőségekben, és hogy egy vagy akár két
szemesztert töltsön külföldön. Persze nem utolsó sorban rendkívül jól éreztem magam és
rengeteg barátot szereztem, akikkel biztosan találkozni fogunk még!

