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Lehet, hogy sokak számára sablonosan vagy elcsépelten hangzik, de tényleg úgy 

érzem, hogy életem legjobb döntése volt, hogy egy évvel ezelőtt összeszedtem minden 

bátorságom és beadtam a jelentkezésem az Erasmus pályázatra. Én is, mint ilyenkor 

mindenki, tele voltam kétségekkel, hogy biztosan jó döntés-e belevágni ebbe az utazásba, és 

nem lenne-e egyszerűbb ha itthon maradnék és Győrben végezném a tanulmányaimat a 

megszokott körülmények között. Így visszagondolva erre az elmúlt 4 és fél hónapra, a lehető 

legjobb döntés volt, hogy belevágtam. 

Azért azt be kell vallanom, hogy természetesen néha nehézségek is akadtak, ilyen volt 

a kezdeti időszak is. Én már szeptember közepén kiutaztam és részt vettem egy nyelvi 

felkészítő tanfolyamon, amit csak ajánlani tudok mindenkinek. Bár a két hetes tanfolyam kb. 

200 euróba került, ami nem olcsó mulatság, de én nagyon hasznosnak találtam, hiszen tényleg 

sikerült annyira belerázódnom a nyelvhasználatba, amennyire a kezdeti ügyintézésekhez épp 

szükségem volt. A sok-sok papírmunka okozta számomra a legnagyobb gondot az elején, 

hiszen a német precizitáshoz hűen, annyi mindent kellett elintéznem a kollégiummal, a 

sulival, a beiratkozásokkal kapcsolatban, hogy én tényleg mindenkinek ajánlom, ha teheti, 

mindenképp menjen ki egy kicsit előbb, különben tényleg azonnal bele kerül a mély vízbe. 

Nem muszáj nyelvtanfolyamon részt venni előtte, de ha pár nappal előbb ki tudsz már utazni, 

szerintem tedd meg mindenképp!  

Tényleg igazán nehéz néhány mondattal összefoglalni ezt a pár hónapot. Én a barátaim 

nagy részét ezen a nyelvi felkészítő tanfolyamon ismertem meg és nagy könnyebbség volt, 

hogy a kezdeti ügyintézések során tudtunk már egymásnak segíteni és volt kihez fordulnunk, 

ha kérdésünk akadt valamivel kapcsolatban. Ezen kívül az sem volt utolsó szempont, hogy az 

is olyan jól eső érzéssel töltött el minket, amikor az első napokban az iskola területének 

felfedezése során ismerős arcokra bukkanhattunk. Ez a kezdeti nehéz időszak, amit 

említettem, igazán nem tartott sokáig, úgyhogy ez tényleg senkit ne tartson vissza a 

jelentkezéstől! Nekem azért meg kell említenem, hogy én egyedül mentem ki a mi 

egyetemünktől, tehát nem ismertem senkit, és ami főként a problémát jelentette számomra, 

hogy nem ismertem senki „magyart”, aki segíthetett volna a papírmunkák elintézésében. 

Viszont később előnyöm is származott belőle, hiszen a nyelvtudásom tényleg rohamosan 

fejlődött, mivel mindig rá voltam kényszerülve, hogy angolul vagy főként németül beszéljek. 



A Technische Universität-nél, az egyetemen én 2 szakirányos tárgyra és 2 nyelvi 

kurzusra jelentkeztem. Mind a két esetben nagyon pozitív élményeim vannak. A szakirányos 

tárgyakat nagyon hasznosnak találtam, hiszen érdekes volt más szemszögből hallani az itthon 

tanultakat és kibővíteni az ismereteimet. A nyelvi kurzusok pedig nagyon intenzívek és 

hatékonyak és természetesen rendkívül hasznosak, ha valaki jobban bele akar rázódni az 

idegen nyelvekbe. Az iskolában, szerintem, minden feltételt igyekeznek biztosítani ahhoz, 

hogy a külföldi diákok is a lehető legkényelmesebben érezzék magukat. Példaként tudom 

felhozni a Semesterticket-et, ami elvileg a féléves tandíjat tartalmazza, de ha azt nézzük, hogy 

fél éven keresztül ingyen használhattunk minden regionális közlekedési eszközt egész 

Szászországon belül, szerintem az nem kifejezés, hogy megéri. Továbbá itt említhetném meg 

a kollégiumok és menzák bő választékát, a sportlehetőségeket, illetve a sok-sok Erasmus- 

programot, amik minden diáknak segítenek a beilleszkedésben. Tényleg érdemes minél több 

ilyen programon részt venni és itt természetesen nem csak a bulikról, hanem rengeteg 

kirándulásról, kulturális programról, közös mozizásról vagy iskolai eseményről van szó. 

Tényleg nagyon hálás vagy az iskolámnak, a Nyugat- magyarországi Egyetemnek és a 

Tempus Közalapítványnak ezért a lehetőségért és természetesen a szüleim támogatásáért. 

Mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy vágjon bele és jelentkezzen és legyen nyitott az új 

emberek, kultúrák és nyelvek megismerésére, egy életre szóló élményt ad az Erasmus. 


