Beszámoló az „Energy and economics” kurzusról a Bécsi Mőszaki Egyetemen
A beszámoló célja
Ezzel a beszámolóval hasznos információkat szeretnék átadni a megszerzett tapasztalatok alapján
azoknak, akik a Bécsi Mőszaki Egyetem ATHENS kurzusára szeretnének jelentkezni.
Miért választottam?
Azért választottam Bécset, mert nagyon közel van hozzánk, így nem kellett a viszonylag késıi
visszajelzés miatt drága repülıjegyet foglalni. Mindemellett egy magas színvonalú nyugateurópai mőszaki egyetemre nyerhettem betekintést. Legvégül a téma iránt is érdeklıdtem.
A kurzus
A kurzus az „Energy and Economics” volt. Az energiapiacról, a klímaváltozásról és a megújulók
szerepérıl volt szó többnyire. A témát néhány jó elıadó tette igazán érdekessé. Ilyen volt prof.
Nakicenovic. Redl elıadóval pedig egy energiapiaci csapatjátékot játszottunk, 1000 MWh-t
kellett értékesíteni a lehetı legnagyobb profit elérése mellett. A másik osztrák elıadónak elég
erıs akcentusa volt, de azért lehetett érteni. A csehnek szörnyő akcentusa volt, és nagyon
belement a részletekbe amellett, hogy végig Csehországot dicsıítette ☺. Két zh volt, jó szándékú
pontozással.
A szállás
A Wombat’s Hostelben volt a Mariahilferstrasse mellett, 4-6 ágyas szobákban. Kulturált,
felszerelt konyhával, wifi-vel, bárral, 3,5 eurós reggelivel. Nagyon jó a tömegközlekedés, így fél
óra alatt be lehet érni az egyetemre. A közelben van a Technisches Museum meg a Schönbrun is.
A város
Csodaszép. Az Opera, a Kärtner Straße, Hundertwasserhaus, St. Stephans Dome, Schönbrun,
Rathaus, Museums Quartier csak a nagyobb nevezetességek közé tartoznak, de a helyiek
gondoskodnak arról, hogy a kis varázslatos helyeket is bejárjátok: Der Anker, Kleines Kaffee,
Naschmarkt, ...
Kulturális programok
A szervezık nem hagyták a véletlenre a szórakozásunkat: City Rally-t (városi csapatos krúzolást)
szerveztek, megnéztük az Operában a Zauberflöte-t (Varázsfuvola), filmvetítés volt és Karaoke
show. Emellett a helyi diszkókat is meglátogattuk: Flex, Empire, Ride Club.
Költségek
Ez az a pont, ahol nagyon fel kell kötni a gatyát. Bécs nem egy olcsó hely. Az összköltségem
250 euro körül volt utazási költségek nélkül.

Elınyök vs. Hátrányok
A kurzus elınye volt, hogy sok külföldivel találkoztam, nagyon jó érzés multikultiban élni ☺.
Kipróbálhattam magam nemzetközi környezetben tét nélkül. Bécs csodaszép. Megnyílnak a
lehetıségek Európába. Betekintést nyersz egy másik oktatási rendszerbe. Kapsz 3 kreditet!
A legtöbb külföldi egyetemen támogatott a kurzus vagy 50% vagy 100%-osan. Nálunk ez nincs
így, talán ezért voltam egyedül magyar. A másik hátrány lehet esetleg az egy hetes kihagyás az
egyetemen. Bár ha elıre rákészülsz, akkor nem olyan nehéz a pótlás sem.
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