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Szállás
Párizsba érkezve elsı utam a szállásra vezetett. A Formula 1 hotelt megtalálva a szoba
átvétele rendben le is zajlott, a recepción lévı listán külön bejelölték azokat, akiknek a
szállása ingyenes, így nekünk magyaroknak sem kellett külön utakat járnunk. A szállás
kifejezetten modern, ám igen egyszerő volt. A szobák nagyon kicsik és egyszerőek, de ez
egyáltalán nem okozott problémát, alvásra teljesen tökéletes, a többi idıt amúgy is inkább az
egyetemen és a városban töltöttük. A hotelhez tartozó reggeli nagyon jó indítása volt az álmos
reggeleknek, és elsıre kifejezetten sokszínőnek tőnt, igaz, a napok múlásával ez az érzés
egyre jobban elhalványult.

Hétvége
Az ATHENS program ünnepélyes megnyitóját szombaton 11.00-kor tartották a Mines
ParisTech-ben, ezt követıen nagyszabású állófogadás várt ránk. Ezen a délelıttön
szembesülhettünk a ténnyel, hogy 270 európai diáktársunkkal együtt vehetünk részt ezen a
sokszínő nemzetközi programon. A hétvégi városnézéseken a kisebb csoportoknak hála
könnyen ismerkedhettünk egymással, az itt köttetett ismeretségek az egész hétre
meghatározóak voltak, sıt személy szerint azóta is tartom a kapcsolatot több emberrel.

Oktatás
Az oktatás a ParisTech különbözı karain zajlott, én a TELECOM ParisTech-ben töltöttem a
hetet. A hétfı reggeli megnyitón a kurzusokat röviden bemutatták. Ezt követıen mindenki
megkereste a saját elıadóját, aki aztán a megfelelı kisebb tanterembe kalauzolta a csapatot. A
kurzusom címe „Web search” volt, az oktatási formát tekintve minden nap azonosan telt,
délelıtt két-két duplaóra elméleti oktatás, majd délután négy óra számítógépes
laborfoglalkozás, ahol a délelıtti elméleti anyagot a gyakorlatban is kipróbáltuk.
Követelmény az órákon való részvétel, és a délután kiadott feladatok megoldása volt, erre
kaptuk a jegyet, semmilyen más, vizsga, beszámoló nem volt.
A témát érdekesnek tartom, ha nem is részletesen, de betekintést nyertünk a webes keresık
mőködésébe, sıt az alap algoritmusokat java programozási nyelven le is kódoltuk. A
laborfoglalkozásokon párban dolgoztunk, így rá voltunk kényszerítve a közös munkára, ami –
lévén idegen nyelven, angolul folyt – nem is volt olyan egyszerő.
Az öt napból négyben az órákat Pierre Senellart tartotta, elıadása kifejezetten jól érthetı volt,
ami sajnos nem mondható el a csütörtöki két tanárról.
A jegyeket e-mailben kaptuk meg pár nappal hazautazásunk után.

Az ATHENS héten nagyon jól éreztem magam. Az idegen nyelvő oktatás érdekes kihívása,
Párizs fantasztikus látványa, a különbözı országokból érkezı diáktársakkal történı közös
programok akkora élményekkel gazdagítottak, amiket soha nem fogok elfelejteni.

Budapest, 2009. április 15.

Suba Gergely

