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Négy csodálatos hónap Drezdában 

 

Lakhelyem: St. Petersburger Kollégium 

4 hónapot töltöttem el a St. Petersburger utcai kollégiumban. Mindenképpen kollégiumban 

szerettem volna lakni, mivel úgy gondoltam, hogy itt nagyobb az egyetemista élet, valamint 

hogy nagyobb lehetőségem lesz nyelvet tanulni. Egyik ismerősöm ajánlotta ezt a kollégiumot, 

ezért döntöttem emellett. 4 hónap után kijelenthetem, hogy jó választás volt. 

A kollégium nagyon jó helyen található Drezdában. A villamos megálló gyalog 3 perc, 

ahonnan minden irányban pár percen belül mennek a villamosok, amit ingyen használhatunk a 

TU-s diákigazolvánnyal. A vasútállomás is gyalog 5 percre található, az egyetemhez is 20 

perc alatt eljuthatok gyalog, de általában villamossal szoktam menni. A kollégiummal 

szemben található a Prager Strasse, ami egy bevásárló utca, tehát amire szükségem volt, ott 

mindig megtaláltam. A kollégium mögött található egy élelmiszerbolt is.  

A kollégium 10 emeletes, és minden emeleten 2 folyosó található. Egy folyosón 8 szoba 

helyezkedik el. Két szobához tartozik egy fürdőszoba. Mindenkinek külön szobája volt. Ezek 

a szobák nem voltak túl nagyok, de egy embernek teljes mértékig elegendő volt. Bútorozottak 

voltak a szobák. Minden szobában volt egy ágy, polc, szekrény, íróasztal székkel és egy 

éjjeliszekrény. Szerencsére nagyon hamar sikerült beilleszkednem és az új szobámat is hamar 

megszoktam.  

Minden folyosóhoz egy nagy konyha tartozik, ami bőven elegendő volt nyolc személy 

számára. A folyosónk elég vegyes volt, három némettel, egy pakisztánival, egy ukránnal és 

két brazillal laktam együtt. Nagyon jó közösségünk volt. Gyakran tartottunk közös vacsorát 

ahol mindig más főzte a saját hazájának ínyencségeit. Gyakran tartottunk bulit a konyhán 

együtt, és a vb ideje alatt is együtt szurkolhattunk Németországnak. Persze itt is voltak 

nehézségek, főleg amikor teljesen más nemzetiségek élnek együtt. A folyosó meg a konyha 

takarítása mindig gondot okozott. Volt egy takarítási rend, ami úgy nézett ki, hogy minden 

héten más a konyhafelelős és a folyosófelelős. Ezzel nem is lett volna baj, csak nem mindenki 

végezte el a feladatát. Ennek ellenére örülök, hogy a kollégiumot választottam, mivel 

lakótársaimra mindig mindenben számíthattam: tanulásban, ha problémám volt, ha 

beszélgetni akartam.  

 



Egyetem: Technische Universität Dresden 

A drezdai „Technische” egyetemen tanultam „Verkehrswirtschaft” szakon. Ennek a szaknak 

rengeteg különböző ága volt. Én elsősorban turizmust tanultam. 

Az egyetem egy információs nappal indult, amit nagyon hasznosnak találtam. Minden 

szaknak van egy felelős tutorja, aki a külföldieket segíti az egyetem alatt. Ezen a napon 

ismertük meg őt, aki bemutatta az egyetemet, a menzát, mi hol található. Ezt követően 

hasznos információkkal látott el minket, majd másnap az órarend felvételben is segített. Ezt 

követően még két tutorim volt, ami például a vizsgafelvételben segített, valamint rövid 

tájékoztató, mire van szükségünk a vizsgán, hogy néz ki egy vizsga Németországban. Nekem 

két egyetemi tárgyam volt a félév alatt, az egyik az „Einführung Tourismuswirtschaft”, ez a 

bevezetés a turizmusba. Ezt a tárgyat én már otthon tanultam és vizsgáztam is belőle, ezért 

nagyon jónak találtam, mivel maga az anyag nem volt új, de nagyon érdekes volt más nyelven 

tanulni. Ennek a tárgynak volt előadás, meg szeminárium része is. Az előadás anyagából itt is, 

mint nálunk is, vizsgát kellett tennem, ami sikeres lett. Szemináriumon meg mindenkinek 

Power Pointos előadást kellett tartani a turizmus valamelyik fajtájáról. Én a 

„Wandertourismus”-t húztam. Nekünk, erasmusosoknak úgy kellett megtartani az előadást, 

hogy a saját hazánk turizmusát kellett a némettel összehasonlítani, és melyiket milyennek 

tartom. Másik egyetemi tárgyam az „Umwelt und Verkehr” volt. Ami elsősorban a 

környezetvédelemhez hasonlítható. Arról szólt, hogy a turizmus milyen szerepet játszik a 

környezetben, mennyire károsítja azt és mit tehetünk, hogy védjük a környezetet.  Volt még 

heti két alkalommal egy másfél órás németórám, amit annyira nem találtam jónak, mivel 

német gyakorlaton lévő diákok tanították és nem érzem, hogy azon fejlődni tudtam volna. 

Volt angol nyelvórám, ami nagyon tetszett, nagyon jó volt a tanár és nagyon érdekes volt, 

hogy németül tanították az angolt. Angol hetente egyszer volt sajnos, ezt nagyon bántam, 

szívesen jártam volna többet is. Ezenkívül még német C2-es szintű nyelvtanórám volt, ami a 

legjobban tetszett. Nagyon nehéz tárgy volt, de itt éreztem, hogy a legtöbbet fejlődök, 

tanulok. Rengeteg időt töltöttem minden héten a házi feladat megírásával, amit nagyon 

hasznosnak találtam.  

Nagyon örülök, hogy van lehetőségem itt tanulni, mivel ebben a négy hónapban nagyon sokat 

fejlődtem. Azt gondoltam, hogy tudok németül és itt jöttem rá, hogy sajnos az otthoni 

nyelvismeretem sokat nem ér itt kint. A nyelvet igazán csak itt lehet tanulni. Teljesen más 

szavakat-szerkezeteket használnak, mint amit nekünk megtanítanak. Persze egy bizonyos alap 



nagyon fontos, mivel abból lehet tovább menni. Én rengeteg időt töltöttem szerencsére helyi 

németekkel, akiktől nagyon sokat tudtam tanulni. 

Az itteni egyetemet egyáltalán nem tartottam nehéznek, annak ellenére sem, hogy idegen 

nyelven kellett teljesítenem. Az összes vizsgára igyekeztem elég alaposan felkészülni. 

Összességében azt mondhatom, hogy elégedett vagyok az egyetemi teljesítményemmel. 

Minden vizsgámat sikerült megcsinálnom, úgy hogy közben még élveztem is a tanulást, mivel 

nagyon érdekes volt más nyelven tanulni. 

 

Szabadidőm 

Szabadidőmet is próbáltam teljesen kihasználni, amikor tudtam németekkel voltam, 

utazgattam, próbáltam megismerni Németországot.  

Drezda egyszerűen egy csodálatos város. Nagyon sok látnivaló található az Elba parton, ami 

az Elbával egy gyönyörű képet ad Drezdának. Rengeteg időt töltöttünk lent a parton, 

grilleztünk, beszélgettünk. Drezda nevezetességeit is jó párszor volt lehetőségünk 

megcsodálni. Részt vettünk az elején erasmusosoknak tartott idegenvezetésen is. Ami annyira 

nem volt számomra élvezhető, mivel angol nyelvű volt és én annyira nem tudok angolul.  

Drezdától nem messze található a Sächsische Schweiz nemzeti park. Kétszer is voltunk ott 

túrázni. Egyszer az egyetem által szervezett túrán vettünk részt. Ez egy nagyon megerőltető 

túra volt, de nagyon megérte, mert a látvány gyönyörű volt. Második alkalommal saját 

magunk szerveztük meg, akkor a nemzeti park másik részére mentünk (Bastei). 

Rengeteg különböző programot szerveztek nekünk. Volt az ESN, akik kimondottan 

külföldieknek szerveztek programokat: bulikat, kirándulásokat. Pár programon én is részt 

vettem, de annyira nem részesítettem előnybe az ESN-t, mivel mindent angolul csináltak: 

kirándulásokon az idegenvezetést és hasonlókat. Megértem, hogy voltak külföldiek, akik 

angolul beszéltek csak, a németek meg ugye simán beszélnek angolul, de azért jöttünk 

Németországba, hogy németül tanuljunk és voltunk mi, akik viszont nem beszéltünk angolul 

és egyáltalán nem voltak ránk figyelemmel, így számunkra az általuk szervezett programok 

élvezhetetlenek voltak. Minden héten szerveztek beszélgetős-ismerkedős esték is, de azokon 

sem vettünk részt, mivel minden angol volt, és nem segítettek nekünk a megértésben, hogy jól 

tudjuk magunk érezni.  



Ennek ellenére voltunk Lipcsében egynapos kiránduláson, valamint Hamburgban is egy 3 

napos túrán. Mindkét kirándulásunk Erasmus szervezésű volt. Lipcsében a főbb látnivalókat 

néztük meg, ami az egy napba belefért. Hamburgban első nap volt egy rövidebb 

idegenvezetés, ami annyira nem tetszett, mert szó szerint végig rohantunk a látnivalókon az 

időhiánya miatt, valamint ismét angol nyelven folyt. Első este volt egy közös erasmusos buli, 

amin Németország szinte minden részéről érkezett erasmusosok voltak. Második nap ismét 

volt délelőtt egy idegenvezetés, ami már sokkal jobb volt, nyugodtan megtekinthettük a 

nevezetességeket, hajóztunk is. Persze ez is angol nyelven volt. Hamburg ismét csak egy 

nagyon szép város, nagyon tetszett nekem. Délután pedig az Elba parton strandoltunk. 

Egyáltalán nem bántam meg, hogy részt vettem ezen a kiránduláson.  

Ezenkívül voltam még a német fővárosban is Berlinben. Ide is volt közös szervezésű utazás, 

de mi egyénileg mentünk, mivel a szervezett ismételten csak angol volt. Nagyon bánom, hogy 

nem jobb angol alapokkal jöttem ide, mivel akkor angolból is rengeteget fejlődhetem volna 

itt.  

Összegzés 

Nagyon örülök, hogy volt lehetőségem erre a pályázatra. Nagyon jól éreztem magam 

Németországban és úgy gondolom, nagyon hasznos volt számomra ez a négy hónap, 

rengeteget tudtam tanulni, nyelvet, önállóságot, felelősséget. Nagyon sok embert ismertem 

meg, akik teljesen máshogy gondolkodnak, mint mi magyarok, teljesen más a kultúrájuk, 

teljesen máshogy élnek, teljesen más a szokásaik. Nagyon érdekesnek találtam ezt is. 

  



 

Erasmus beszámoló 

Ötvös Renáta TURAN IV. Drezda – Sommersemester 2014 

 

 

2013 áprilisában adtam be pályázatomat Erasmus ösztöndíjra, de akkor még nem is 

sejtettem, hogy milyen jól cselekszem. Mindenképpen német nyelvterületre akartam menni, 

hogy a német nyelvtudásomat bővítsem, javítsam és így jött szóba Kelet-Németországon belül 

a szász tartomány fővárosa, a csodás Drezda és az ottani híres egyetem, a Technische 

Universität.  

Németországban teljesen más oktatási rendszer van, mint Magyarországon, ugyanis téli és 

nyári szemeszterre oszlik a tanév. Mivel a téli szemeszter alatt gyakorlatot teljesítettem 

otthon, ezért csak az április 1-július 31 közötti időszak jöhetett szóba, ami sok szempontból 

előnyösebbnek bizonyult számomra.  

Tehát miután meg tudtam, hogy sikeresen pályáztam és elnyertem az ösztöndíjat, online 

kellett jelentkeznem az egyetem honlapján és egy regisztrációs űrlapot kitölteni, majd 

kinyomtatni és elküldeni postán a szükséges dokumentumokkal együtt. Az online 

regisztrációról és az egyéb tudnivalókról e-mailben értesítettek körülbelül október végén. Az 

alábbi link tartalmazza az összes fontos tudnivalót, a tanulmányi szerződést, a 

szálláslehetőségeket, kollégiumokat, határidőket… http://tu-

dresden.de/internationales/int_stud/ohne_abschluss/applic_nondegree/la  

 

A szállásról bővebben  
Ha kollégiumban szeretnél lakni, érdemes minél előbb beadni a jelentkezést, ugyanis nem 

csak Te pályázol, és hamar elkelnek a jó helyek. Fontos azonban tudni, hogy ez csak a fent 

leírt online, valamint postai úton történő jelentkezés után lehetséges, ugyanis a 

válaszborítékban mellékelnek egy Zulassungschein nevű dokumentumot, amellyel a 

szálláshelyedet tudod megpályázni a kollégium honlapján, tehát ezért is fontos az időbeliség 

elve. Az alábbi linken elérhető a kollégiumok bő listája: http://www.studentenwerk-

dresden.de/wohnen/wohnheimkatalog/   

Nagyon sok kollégium közül lehet választani, én a St. Petersburger Straße kollégiumában 

laktam és bátran mondhatom, ha újra jelentkeznék, akkor ugyanezt pályáznám meg. 

Kényelmes, egyszemélyes szoba (bár ez mindegyikre igaz), tágas konyha, a fürdőszoba előtt 

nincs sorban állás, a Campus kb. 5 perc villamossal, amely a kollégium előtt áll meg, valamint 

a város könnyen elérhető akár gyalog is. Kell ennél több? Szóval számomra ez tökéletes 

választásnak bizonyult. Az alábbi linken érhetők el az információk ehhez a kollégiumhoz, 

tervrajzzal, virtuális sétával és képekkel együtt. http://www.studentenwerk-

dresden.de/wohnen/wohnheimkatalog/details-25.html  

 

Az egyetemről  
Az egyetem neve kicsit csalóka, hiszen a műszaki/mérnöki képzéseken kívül számos 

közgazdász, orvosi, fizikai, kémiai, biológia, természettudományi, társadalomtudományi… 

képzéseken vehetnek részt a hallgatók. Körülbelül 35000 diák tanul ezen az egyetemen, így 

jelenleg Németország legnagyobb Műszaki Egyetemeként tartják számon. A Campus területe 

hatalmas. Amikor először megláttam, nem is hittem, hogy ez az egyetem. Kicsit talán olyan, 

mint város a városban. Az épületeket sok kicsi utcácska kapcsolja össze, közben nyomtatós 

bolt, pékség. Az oktatás színvonala nagyon magas. Az előadásokon való részvétel viszont 

nem kötelező, jelenléti ívet sosem íratnak és természetesen nem is néznek utána, hogy hány 

előadáson jelentél meg. A tanárok rendkívül segítőkészek és támogatják a diákokat. Van egy 

közös szerver az egyetemen, amelyet minden hallgató használhat. A tanárok ide töltik fel az 
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előadásanyagokat pdf formátumban, illetve egyesek videóra is felveszik vagy hangfájlként is 

felrakják az órán elhangzottakat, így is megkönnyítve a tanulást és a vizsgára való 

felkészülést. Ez nagyon nagy pozitívum volt számomra is, hiszen külföldi hallgatóként nem 

mindig lehetett érteni az előadásokat. Ezen kívül minden fakultásnak van egy un. 

„Fachschaftsrats” nevű irodája, ahol az összes régi ZH-kat, vizsga-feladatsorokat és egyéb 

dolgozatokat akár megoldással vagy anélkül elkérhetjük, akár ingyen kinyomtathatjuk. Tehát 

az egyetem teljesen a hallgató mellett áll és mindenben segíti. Erre szükség is van, hiszen 

náluk csak 1 lehetőség van vizsgázni, és ha nem sikerül, újra fel kell venni a tárgyat, de ez 

csak 3-szor lehetséges, és ha mindháromszor sikertelen, akkor búcsúzni kell a szaktól és az 

egyetemtől is.  

Az egyetem nem tesz különbséget Erasmus ösztöndíjas vagy más, akár Amerikából, 

Ázsiából érkező ösztöndíjas és a német diákok között. Mindenkinek ugyanazt a vizsgát kell 

megírni, mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkoznak. Azt sem veszik figyelembe, hogy 

részképzésben vagy teljes képzésben tanulsz. Felvetted a tárgyat? Akkor teljesítsd! Ha kérdés 

merül fel, kérdezni kell, minden tanár/koordinátor szívesen segít. A pontozásban talán mégis 

elnézőbbek az erasmusosokkal szemben, bár erről nincs pontos információm.  

Fontos megemlítenem a drezdai könyvtárat, ami számomra tényleg nagyon érdekesnek 

bizonyult. Egy több ezer négyzetméteres épületről van szó, ahol szinte bármilyen könyv 

megtalálható, rengeteg digitális médiával és minden szakmához elegendő forrással, 

tanulmányokkal. A könyvtár egy része a föld alatt fut, ahol olvasótermek is kialakításra 

kerültek. Rengeteg helység, mindenféle igénynek megfelelően (olvasóterem, 1 vagy 2 

személyes terem hangszigetelt falakkal, helyiségek, amely akár csapatmunka végzésére is 

alkalmas). Bárki bemehet, nem kell feltétlenül beiratkozni, bárki dolgozhat benne, bárki 

használhatja a gépeket. A könyvkölcsönzés viszont természetesen csak kártyával lehetséges. 

Bár hihetetlennek tűnik, de a beiratkozáshoz csak egy személyigazolvány szükséges és 

teljesen ingyenesen tárul eléd ez a rengeteg forrás. http://www.slub-dresden.de/startseite/   

A Campus területén 3 menza is található, ahol több menü közül lehet mindig választani és 

akár desszertet, sütiket, gyümölcsöket… bármit vehetünk a főétel mellé. A menzák mérete 

hatalmas, több százan ebédelnek együtt. Minden hallgató kérhet un. menzakártyát 5€ kaució 

ellenében és ezzel kedvezményesebben ebédelhet. http://www.studentenwerk-

dresden.de/mensen/ 

 

Az első hét és a folytatás…  
3 nappal előbb utaztam ki a beiratkozás előtt, hogy kicsit tájékozódjam a városban és 

elintézzem a bankszámlanyitást, bejelentkezést. A kiutazás autóval történt. Drezda 8 órányi 

kocsikázásra van hazánktól, ezért úgy gondolták a szüleim, hogy kivisznek és akkor mégsem 

egy bőrönddel kell útnak indulnom a következő 4 hónapnak. Egyébként a közlekedés nagyon 

jó, hiszen több busztársaság is érinti hazánkat (Győrt és Budapestet) Drezda irányából, illetve 

közvetlen vonattal is lehet ingázni Drezda és Budapest között.  

A bejelentkezésről még annyit érdemes megemlíteni, hogy egy un. kis csomaggal 

ajándékoznak, amely tele van térképpel (villamosközlekedés, S-Bahn útvonalai, drezdai 

várostérkép, utalványok a drezdai nevezetességekbe).  

A beiratkozás napján megkaptuk a diákigazolványunkat, amely 242,30€ volt és április 1-

jétől volt érvényes, valamint a félév menetéről tájékoztattak minket és mindenféle hasznos 

információval elláttak. A beiratkozás az Akademisches Auslandsamt épületében történt. 

Szerencsére minden intéznivaló zökkenőmentesen zajlott. A beiratkozáskor lehetett ESN 

kártyát is venni 5€-ért. ESN csoport tagjai programokat, kirándulásokat szerveznek az 

erasmusosoknak és a kártya birtokában néhány eurónyi kedvezményben részesítenek.  

Mivel turizmus-vendéglátást tanulok, ezért úgy gondoltam, fontos lenne a kinti egyetemen 

is szakmába vágó tárgyakat tanulni, illetve nyelvi órákat felvenni. 5-féle kurzuson vettem 
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részt. Német, angol és 3 szakmai tárgy. A Learning Agreementet az első hónapban meg 

lehetett változtatni, én éltem a lehetőséggel, ugyanis egy korábban kiválasztott tárgy nem 

indult ebben a szemeszterben. Minden szakirányon Tutorok segítik az ösztöndíjjal érkező 

tanulók eligazodását, akihez szintén bármikor segítségért lehetett fordulni.  

Miután végre az összes papír el lett intézve, kezdetét vehette ténylegesen is a nagy kaland. 

A lakásunkban szerencsére egyedül voltam mint magyar, így más választásom nem volt, mint 

hogy reggeltől estig németül beszéljek. Egy szaktársam kinn volt még ekkor erasmuson, de 

direkt nem akartunk egy helyen lakni.  

A város már az első nap belopta magát a szívembe. Egyszerűen gyönyörű hely, nagyon sok 

zölddel, óriási parkokkal. Az Elba partja a sok szép barokk épülettel varázslatos látványt nyújt 

éjjel, nappal, esőben, napsütésben. A folyó kettészeli a várost. Mindkét fele egy 

paradicsomként is felfogható. Az északi része telis tele van szórakozóhelyekkel, diszkókkal, 

bárokkal, éttermekkel, fiatalsággal, a déli fele pedig a történelmi értékű épületekkel, 

nevezetességekkel, parkokkal. Drezda nagyon élhető város, a közlekedése pedig kiváló. A 

villamosok és buszok nagyon pontosak és a csatlakozás is megfelelő, panaszra sosem lehetett 

ok.  

Igen, elsősorban tanulni jöttünk ki, de úgy gondoltuk, ha már kinn vagyunk, utaznunk és 

kirándulnunk is kell néha. Mivel a Semesterticket/diákigazolvány birtokosai voltunk mi is, 

ösztöndíjasok, ez annyit jelentett, hogy a tartományon belül teljesen ingyen utaztunk 

villamossal, busszal, S-Bahnnal. Eljutottunk a Szász-Svájc Nemzeti Parkba, kétszer is. 

Először egy igazi túrázáson vettünk részt, amely helyenként kissé veszélyes sziklamászásba 

torkollt, de nagyon élveztük és a látványért megérte mindenképpen. Másodszorra a 

leghíresebb látványosságát, a Bastei-t csodálhattuk meg. Tovább kalandozva Lipcsében is 

eltöltöttünk egy teljes napot. Moritzburgban egy mesébe illő vadászkastélyt tekintettünk meg. 

Ide például csak magyarok mentünk, ugyanis egy egész kis magyar csapat tartózkodott ekkor 

Drezdában, de mindenki Magyarország más részéről jött. Az ESN szervezésével 

Hamburgban, a hanzavárosban töltöttünk el 3 csodás napot, amely városnézést, szórakozást, 

kultúrát tartalmazott. Ez igazából egy erasmusos találkozó volt, tehát Németországon belül 

Jenaból, Berlinből, Stuttgartból is jöttek még csapatok. Ezeken a programokon 

megismerkedtünk sok-sok emberrel és kialakult néhány barátság is. Természetesen a német 

fővárost, Berlint is meglátogattuk. Érdemes figyelni a buszjegyeket, mert olykor nagyon 

kedvező retúrjegyeket lehet vásárolni, és aki szeret utazni, ne hagyja ki! 

http://meinfernbus.de/ , https://www.flixbus.de/  Tehát nagyon sok élménnyel gazdagodtam.  

Összességében elmondhatom, hogy egy nagyon hasznos, élményekkel teli félévet tudhatok 

magam mögött. Nagyon a szívemhez nőtt ez a szász város és nehéz volt megválni tőle így 4 

hónap után. Örülök, hogy megismerhettem egy új oktatási rendszert, egy új kultúrát. Nagyon 

örülök, hogy 1 évvel ezelőtt, összeszedve minden bátorságomat beadtam a pályázatomat, 

most már tudom, hogy mennyire jó döntés volt.  

 

Köszönöm a támogatást! 

http://meinfernbus.de/
https://www.flixbus.de/

