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Ausztrália, és azon belül Sydney gyönyörű hely, tele 

lehetőségekkel. Egy hatalmas kaland, rengeteg ismerős a világ 

minden tájáról, egyszerűen csodálatos. Szerintem mindenki 

beleszeret, aki ellátogat oda, viszont idő kell megszokni az 

újdonságokat, és kezdetben akadhatnak nehézségek is.  

Szeretném megosztani a tapasztalataimat, és hozzásegíteni 

titeket ahhoz, hogy kicsit egyszerűbb legyen az indulás, és 

legyen rálátásotok arra, hogy mivel kell majd szembesülni ezen 

a kalandon.  

Első dolog, hogy szükség van egy előírt nyelvvizsgára, semmilyen másik típust nem fogadnak el, viszont 

feltételesen elfogadnak itthoni nyelvvizsgát is, de addig nem küldik el a befogadólevelet, amíg az előírt 

nyelvvizsga nincs teljesítve, így a várakozási idő egyéb fontos előkészületektől veszi el majd az időt. A 

nyelvvizsga után szükség lesz még biztosításkötésre, amit szintén az általuk megadott OSHC New South 

Wales állami biztosítónál lehetséges, a költsége nagyjából 300 AUD. Ezek után igényelhető a vízum, 

aminek a megigénylése szintén hosszadalmas, előre érdemes beszkennelni minden szükséges 

dokumentumot (útlevél, személyigazolvány, anyakönyvi kivonat, vezetői engedély, ha van, adókártya, 

lakcímkártya stb., ha valamin nincs angol leírás, azt hiteles úton kell lefordíttatni, nekem az anyakönyvi 

kivonatot kellett, néhány ezer forintért készítenek hiteles fordítást.) Az ausztrál vízum teljesen 

elektronikus, nem kell az útlevélbe pecsét, nyomtatni sem kell, hozzá lesz rendelve az útlevélszámhoz.  

A szállás egyénileg megoldott. Adnak lehetőséget kollégiumi 

elhelyezésre több kollégiumban, több szobaelosztásban, de ezt 

még áprilisban szükséges rendezni, és kifizetni a teljes összeget az 

egész trimeszterre. (Az UTS-en trimeszteres képzés van, 3 

trimeszter van egy évben, egy trimeszter 12 hét+ vizsgahetek.) Ez 

a költség 5000-6000 AUD, ha egyszemélyes lakrészt (studio) 

választunk, akkor 7-8000 AUD. Ha nem szeretnénk egyszerre 

fizetni mindent, és kollégiumba költözni, rengeteg egyéb 

lehetőség van albérletre, ott rendszerint kétheti kaukciót kérnek, és hetente kell fizetni, az ára 

elhelyezkedéstől függően 140-300 AUD hetente (igen, hetente), a központhoz közel drágább, távolabb 

olcsóbb. Vasútállomás mellett lehet bárhol bérelni, a közlekedés gyors és kiszámítható vasúttal. Az 

utazáshoz sajnos a cserediákok kedvezményt nem kapnak, felnőtt OPAL Card kiváltása szükséges, ami 

úgy működik, mint egy bankkártya, fel kell tölteni, és minden utazásnál az úttal arányosan von le 

bizonyos összeget, ha elfogy, lehet újra tölteni, egy héten maximum 60 AUD lehet az utazás, ha azt 

meghaladjuk, már nem vonnak le több pénzt.  

Az albérletekre vonatkozóan az egyetem is küld listát, illetve érdemes a https://flatmates.com.au/ 

oldalon is szétnézni, semmit nem szabad előre utalni, ha nem az egyetem kéri, ezeket mindig 

megérkezéskor kell rendezni. Magyar vonatkozású főbérlők is vannak, ezeknek elérhetőségét meg 

tudom adni, ha valakit érdekel.  

Az egyetem nagyon modern, nagyon szép, rengeteg lehetőség adott, sok öntevékeny kör működik. A 

diákok és oktatók nagy hányada külföldi, így nem kell félni, ha nem anyanyelvi angolt beszél valaki, 

senki nem fogja kinézni őt ezért. Minden házi feladatot és vizsgát természetesen angolul kell majd 

teljesíteni, és semmilyen kivételt nem tesznek senkivel, segítséget viszont szívesen nyújtanak, ha azt 

kérik, és mindenre mindösszesen csak egyetlen vizsgalehetőség van! A kreditek számítása: 1 UTS kredit 

=1,25 ECTS kredit, ezt érdemes így kalkulálni, mert tényleg arányosan többet kell dolgozni egy 
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kreditért, nem ajánlatos az itthoni 30-at kalkulálni a félévre! Nagyon sok projekt lehetőség van, illetve 

szinte mindenki csoportmunkát kér házi feladatként, ami hétről hétre megkívánja az együttműködést, 

így sok ismeretségre, barátságra lehet szert tenni. 

Sydneyben nagy a magyar közösség, érdemes meglátogatni őket is, Punchbowlban található a magyar 

ház, ez a Central Station-től (Sydney legnagyobb állomása, mellette található az UTS is, az egyetem) 

néhány megállóra található, és a magyar ház mellett árulják Sydney legfinomabb grillcsirkéjét. Illetve 

a South Hungarian Club pedig Glendenningben található, Rooty Hills állomástól 10 perc gyaloglásra 

található, itt minden pénteken lehet magyarokkal találkozni, tanácsot kérni, illetve vacsorát vásárolni. 

Bodni Junction (4 megálló Central Station-től) állomás közelében található a Kemeny’s Shop, amely 

magyar termékeket is árul, így a hazai ízekről sem kell lemondani. 

Minden albérletben, illetve a kollégiumban is található konyha, így a főzési lehetőség adott bárkinek. 

Az árakról: 

1 étkezés a menzán: 7-12 AUD 

1 étkezés étteremben/gyorsétteremben: 10-20 AUD 

Havi lakhatás: 400-1200 AUD 

Utazás vonattal hétköznap: 2-3 AUD / út, de távolságtól függ, max 8 AUD (120 km távolságra) 

MERLIN Annual Pass: 100 AUD (Érdemes kiváltani, számos látványosságra belépést biztosít egy teljes 

évig, ezekre a helyekre általában egyszeri belépő 20-30 

AUD) 

1 liter tej: 2 AUD 

1 kg kenyér: 3,60 AUD 

Péksütemények: 1-3 AUD 

1 kg csirkehús: 6-7 AUD 

1 kg marhahús: 10-12 AUD 

Zöldségek: 2-4 AUD/kg 

Gyümölcsök: 1-5 AUD/kg 

 

Az oktatás nagyon hallgató központú, több klub és tanterem is áll a hallgatók rendelkezésére, a 

folyosókon számítógépek, nyomtatók és kényelmes pihenőhelyek is állnak rendelkezésre, az egyetem 

éjjel-nappal nyitva áll, az éjszakázás a laborokban nem ritka. A jelenlétet online rendszer segítségével 

ellenőrzik, így ahol a részvétel megkövetelt, ott elkerülhetetlen. Az oktatás több online platformon is 

fut. A legfontosabb az UTSOnline weblap (https://online.uts.edu.au/), ide kerül fel a tananyag, a házi 

feladatok, illetve a házi feladatok benyújtása is itt történik. Rengeteg extra tananyaghoz és készülési 

lehetőséghez juttat hozzá az oldal, nagyon jól lehet a segítségével önállóan is haladni. Az UTSwebmail 

(https://email.itd.uts.edu.au/email/) a hivatalos UTS email címet tartalmazza, amellyel minden 

hallgató rendelkezik, itt kap hivatalos értesítéseket az oktatóktól, illetve tájékoztatást fakultatív és 

szabadidős programokról, munkalehetőségekről. (A diákvízum engedélyez heti 20 óra munkát is, de 

https://email.itd.uts.edu.au/email/
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elég nehéz találni, nem érdemes biztosra venni, hogy fog akadni. Szerencsére az egyetem tud ebben 

segíteni.) 

Fontos még az UTSAdmin weboldal, (https://onestopadmin.uts.edu.au/estudent/login.aspx), ez a helyi 

„NEPTUN” rendszer, itt történik a hivatalos adatok felvitele, a tárgyfelvétel, hivatalos vizsgaértesítések, 

kérvények, stb. A tárgyakat érdemes jó előre átböngészni, az otthoni elfogadtatást előre egyeztetni. A 

tantárgyi adatlapok az UTS Handbookban (http://www.handbook.uts.edu.au/) elérhetők minden 

félévre lebontva. Megtalálhatók az előkövetelmények, a végső követelmények, a kreditpontok, az 

adott kar és az ajánlott félév is a kézikönyvben; nagy segítséget nyújt. Érdemes több tantárgyat is 

felvenni, mivel szinte biztosan utasítanak el valamit az előkövetelmények miatt, a tárgyakat a 

jelentkezés során előre kell majd jelezni (nekem 6 tárgyból 3 tárgyat engedélyeztek), leadni tárgyat 

egyszerű, később felvenni új tárgyat viszont körülményes, sok utánajárást és konzultációt igényel. 

Érkezés után tartanak egy összejövetelt a külföldről érkező hallgatóknak, ahol sok lényeges információt 

mondanak tájékoztatás képpen, ismerkedő játékokat játszottunk és értékes nyereményeket sorsoltak 

ki (okostelefonok, kirándulás Új-Zélandra, Thaiföldre stb.). //Természetesen én csak egy tollat 

nyertem, de az is jó ajándék.  // 

https://onestopadmin.uts.edu.au/estudent/login.aspx
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