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Záróbeszámoló 

Falatovics Eszter 

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak (angol, levelező), 

Külkereskedelmi Kar 

  

Bevezetés 

Falatovics Eszter vagyok, Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakon 

folytatom tanulmányaim angol nyelven, levelező képzésen. 

A Keleti Üzleti Akadémiai Központ (Oriental Business and Innovation Center - 

OBIC) mobilitási pályázati felhívását elolvasva úgy gondoltam, ez egy páratlan 

lehetőség arra, hogy a távol-keleti kultúrát, hagyományokat, szokásokat közelebbről 

megismerhessem. E lehetőség által a 2019-es tavaszi szemesztert Kínában 

tölthettem. Összesen négy hónapot éltem Xi’an városában, amely Közép-Kínában, 

Shaanxi tartományban található. 

Xi’an International University  

Tanulmányaimat a Xi’an International University-n (XAIU) folytattam. Ezt a 

magánegyetemet 1992-ben alapították, jelenleg több mint 20.000 diákot körülbelül 

2.000 tanár tanít. A zárt campus hatalmas területen fekszik Xi’an szívében, 

körülbelül harminc percre tömegközlekedéssel az óvárostól. A campuson az oktatási 

épületek mellett minden megtalálható: modern könyvtár, hotel, kávézó, 

élelmiszerboltok, különböző éttermek, sportolási lehetőségek, egy tó, fodrászat, 

kozmetika, motorkölcsönző stb. 
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Az iskola nagy figyelmet fordít a sportolási lehetőségek kialakítására. A campuson 

egy futballpálya, körülbelül tíz teniszpálya, húsz kosárpálya, és még ennél is több 

tollaspálya van kialakítva. Ezen felül egy háromemeletes sportközpont 

konditeremmel és uszodával is helyett kapott. 

  

Oktatás 

Szeretném kiemelni az egyetem oktatásának minőségét, amely azt gondolom, eléri 

az európai oktatási színvonalat. A tanárok jelentős része nagyon jól beszél angolul, 

többségük korábban tanulmányokat folytatott nyugati országokban is, így a 

kulturális és nyelvi különbségek nem okoztak problémát. A félév során több 

gazdaságtudományi tantárgyat teljesítettem: Számvitel, Makroökonómia, 

Humánerőforrás management, illetve Nemzetközi kereskedelem. Az utóbbi tárgyat 
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egy amerikai vendégtanár tartotta, ezáltal több kulturális látásmód alapján 

beszélhettünk át egy-egy témát, ami kifejezetten érdekes volt a számomra. Az órákon 

többségben kínai diákokkal vettem részt. Gyakori a csoportmunka is, ami elősegítette 

a külföldiek integrálódását. 

A gazdaságtudományi tárgyak mellett volt lehetőség elkezdeni a kínai (mandarin) 

nyelv tanulását. Kezdők összesen hárman voltunk egy csoportban. Úgy gondolom, a 

kínai oktatás elég intenzív, külön tartanak beszéd, írás-olvasás és hallgatás órát 

gyakori számonkérésekkel. Négy hónap alatt körülbelül az alapszintű nyelvvizsga 

(HSK2) szókincsét sikerült elsajátítani. 

A campuson található egy Kulturális Központnak nevezett épület, ahol a kínai 

kultúrában található szokásokat lehet megismerni / gyakorolni az egyetemen tanuló 

kínai diákok segítségével. Többek között volt lehetőségem részt venni teázási 

ceremónián, kipróbálhattam a guqin-t, amely Kína egyik ősi húros hangszere. Ezek 

mellett gyakorolhattam a kínai kalligráfiát, amely külön művészetnek tekinthető a 

kínai kultúrában. 

 

Étkezés és lakhatás 

A külföldi diákok a campuson lévő hotelben lakhatnak kedvezményes áron. A hotel 

hatemeletes, szép, tiszta, viszonylag modern épület. A földszinten található egy 

étterem, illetve a recepció, ahol nagyon kedves, angolul is beszélő személyzet dolgozik. 

Minden emeleten van egy közösségi rész kanapéval és asztalokkal, ahol a diákok 
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közösen tanulhatnak. A legtöbb diák tágas, kétágyas szobában van elhelyezve, amely 

saját konyhával és fürdőszobával felszerelt. Külön kérésre lehet egyszemélyes szobát 

kérni, viszont ezek a szobák kis ablakkal rendelkeznek, illetve konyha nélküliek.  

A campuson számtalan étkezési lehetőség van. Három kantin van, mindegyikben 

két emeleten nagyon sokféle büfé, étkezde, étterem található, ahol frissen sütnek-

főznek. A választék óriási, illetve az árak is kifejezetten diákbarátnak mondhatók. A 

kantinokon kívül több kisebb étterem is megtalálható a campuson, ahol kínai, koreai 

és amerikai ételeket főznek. 

Programok 

Egyetemi szervezés által volt lehetőségem megtekinteni Kína egyik leghíresebb 

nevezetességét az Agyaghadsereget, mely Xi’an-tól körülbelül 30 kilométerre 

található. 

 

Az egyetem nagy figyelmet szentel a különböző országok, nemzetek kultúráinak. A 

külföldi diákok legnagyobb része Dél-Koreából érkezett, ennek köszönhetően a 

könyvtár épületében egy emelet a koreai kultúra megismerésére szolgál. A félév során 

egy alkalommal kulturális napot szerveztek, ahol a különböző nemzetiségű diákok és 

tanárok bemutathatták az országuk tradicionális zenéit, táncát, illetve ételeiket is. 
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Erre az alkalomra több külföldi tanárt meghívtak vendégként Amerikából, 

Ausztráliából és Oroszországból is.  

Úgy gondolom, fontos szerepük van ezeknek az egyetem által szervezett 

programoknak, mert a kínai és külföldi diákok megismerkedését is elősegítik. 

Befejezés 

Köszönettel tartozom az Keleti Üzleti Akadémiai Központnak, hogy lehetőséget 

kaptam Kínában eltölteni egy szemesztert, ezáltal közelebbről megismerni a kínai 

embereket, kultúrát és nyelvet. Azt gondolom, hogy az itt megszerzett tudás, 

tapasztalat, ismeretség otthon segít majd a munkahelyi életben való helytállásban. 

Emellett mindenképp folytatni szeretném a mandarin nyelv tanulását is. 

Nagyon jó döntés volt Xi’an-ban tanulni, mert ez a város kevéssé „elnyugatiasodott” 

a többi nagyvároshoz képest (Peking, Sanghaj), így szerintem itt az igazi kínai kultúra 

jobban megismerhető. 

Életre szóló élményeket szereztem, mindenkinek csak ajánlani tudom ezt a 

mobilitási programot! 

 


