Felejthetetlen hónapok
Nevem Viszkievicz András, a Budapesti Corvinus Egyetem ötödéves, pénzügy szakos hallgatója voltam, amikor
2010 tavaszát, egyetemi tanulmányaim utolsó szemeszterét a Stockholm School of Economics diákjaként
Svédországban tölthettem. Röviden összefoglalva, igazi búcsúajándékot köszönhetek a Felkai András
Ösztöndíjnak, valamint az Erasmus és a CEMS programnak.
Svédországról általában
Svédország hatalmas, több mint négy Magyarországnyi területén oszlik el a körülbelül hazainak megfelelő
népesség. A sűrűn lakott déli részek után nagy élmény a kies észak, a svéd Lappföld felfedezése, ahol a sarkköri
tél szépségeit élvezheti a látogató. A svéd emberek nagyon segítőkészek, és szinte mindnyájan legalább
elfogadható szinten beszélnek angolul, ami nagyon megkönnyíti a külföldiek dolgát.
Stockholm
Szerencsés helyzetbe kerültem, mivel az egyetemtől mintegy 100 méterre található Saltis kollégiumban laktam,
a belvárostól gyalog 15-20 perces távolságra. Olasz lakótársammal remekül kijöttünk, és a központi fekvés
miatt gyakran indultunk felfedező túrákra, hogy bejárjuk Stockholm 14 szigetét és érdekes helyeit. Budapesthez
viszonyítva Stockholm jóval kisebb, illetve a belvárosban nagyon koncentráltan találhatók a különböző
látványosságok, parkok, bárok. A város különösen tavasszal (május elejétől) vonzó, amikor néhány nap
leforgása alatt kizöldül a természet, és az idő elég meleggé válik ahhoz, hogy napunkat egy parkban töltsük a
szabad ég alatt. A város környéki tavak, tengeröblök hajózásra, kajakozásra csábítanak, sőt az egyetemnek egy
nyaralója is található a szigetvilágban, ahová tavasszal hangulatos pikniket szerveznek a svédek.
Stockholm School of Economics
Az egyetem viszonylag széles kurzusválasztékából elsősorban a pénzügyekkel foglalkozó kurzusok emelkednek
ki, ezek igen színvonalasak és év közben is folyamatos, de nem extrém mennyiségű munkát követelnek. A többi
kurzus színvonala változatos és erőteljesen tanárfüggő. Az egyetem infrastruktúrája viszont kiváló. Jó és
ingyenes könyvtár, hozzáférhető adatbázisok, cikkgyűjtemények, modern géptermek, nyomtatási, szkennelési
lehetőség állnak rendelkezésre a nap 24 órájában, a géptermekben zavartalanul lehet éjszaka is tanulni szükség
esetén. Emellett többféle ingyenes sportolási lehetőségből választhatnak a hallgatók (kosárlabda, tollas, foci,
fallabda, evezés). Az egyetemen mindenki nagyon segítőkész és barátságos, mind a diákok, mind a tanárok és
adminisztrátorok közvetlenek, rugalmasak.
Szabadidő, utazás, kikapcsolódás
Annak ellenére, hogy Svédország általában igen drága hely, a félév során rengeteget utaztam, időben
megszervezve ez kedvezően megtehető. A lappföldi kirándulás különleges élmény, a végtelen hómezők
bebarangolása, az északi fény, a fafűtéses szauna egyszerűen felejthetetlenek. Ugyan a napfény télen ritka
kincs ezen a tájon, de ezek a programok kárpótolnak a sötétségért. Azt hiszem nagy szerencsém volt, mivel
remek társaságba kerültem, és sok barátság született az alig 5 hónap során. Ebben különösen nagy szerepe volt
a CEMS-nek, mivel sok közös programot szerveztünk a képzésben résztvevő cserediákokkal, így alaposan
megismerhettük egymást. Az utazás és a közös programok rengeteg energiával töltöttek fel, ami segített
kiegyensúlyozottságom megőrzésében, és abban, hogy az egyetemi tanulmányokkal is jól haladjak.

A svédek nagyon értik a kellemes élet művelését, mindenhonnan a nyugalom és lazaság árad. Szerintem a
világlátott svédekre egyáltalán nem jellemző a visszahúzódás, az introvertált viselkedés, nagyon nyitott és
őszinte emberek. Talán ennek is köszönhető, hogy több jó barátság született, és úgy érzem, hogy sokat
fejlődtem mind az emberekkel való kommunikáció, toleráns hozzáállás, mind szakmai tudás terén.
Tanulmányok
A félév során 4 kurzuson vettem részt, emellett a CEMS angol nyelvvizsga sikeres teljesítése érdekében az
egyetem által meghirdetett felkészítő órákra jártam. A négy kurzus közül (Debt Instruments and Markets, Cross
Cultural Management, Computer Methods in Economic Analysis, CEMS Business Project) egyértelműen a CEMS
Business Project kínálta a legnagyobb fejlődési lehetőséget. A kurzus során az AstraZeneca gyógyszeripari
vállalat svédországi cégével dolgoztunk együtt CEMS-es hallgatókból álló, 4 fős csapatunkkal. Nemzetközi
csapatunk feladata az AstraZeneca munkavállalói számára fenntartott defined benefit nyugdíjterv értékelése
volt, valamint javaslattétel működésének hatékonyabbá tételére. A projekt során szorosan együttműködtünk a
cég vezetésével, februártól júniusig tartó munkánk eredményeit egy jelentésben és egy prezentációban
foglaltuk össze részükre. A projekt nagymértékben aktuáriusi számításokra épült, ezért mind szakmai
ismereteimet, mind kommunikációs készségeimet aktívan használtam és fejlesztettem. A sikeres csapatmunka
feltételeiről, menetéről is sokat tanultam csapattársaimnak köszönhetően, akikkel nagyon jó barátokká váltunk.
Business Project-ünket tanáraink és céges kapcsolattartóink egyaránt pozitívan fogadták, A-ra értékelték, ami a
legjobb minősítést jelenti a CEMS értékelési rendszerében. A többi három tantárgyból B-re vizsgáztam, és főleg
Visual Basic programozási (Computer Methods), illetve pénzügyi ismeretekkel (Debt Instruments)
gazdagodhattam.
A félév során megszületett szakdolgozatom terve is, mely összefügg a Business Project témájával. Az inspirációt
a svéd nyugdíjrendszer működésébe történt betekintés adta. Dolgozatom tervezett témája a magyar
nyugdíjrendszer átalakítása és a „svéd modell”, a névleges egyéni számlás (NDC) nyugdíjrendszer
alkalmazhatósága, sikeres működtetésének kritériumai. A szakdolgozat elkészítése során számíthatok egykori
stockholmi tanáraim és a Business Projectben megismert szakemberek segítségére, ez remélhetőleg
megkönnyíti a terv megvalósítását.
Összefoglalva, egy remekül sikerült félévet és rengeteg élményt köszönhetek az Alapítvány támogatásának. Úgy
gondolom, hogy az emberi kapcsolatok terén és szakmailag egyaránt nagyon sokat fejlődtem. Köszönöm ezt a
lehetőséget az Alapítványnak, a jövő díjazottjainak csak ajánlani tudom a stockholmi cserefélévet. Nekem örök
életre szóló élményt jelentett!

