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Turgyán Enikő 

Szociálpedgógia szak 

Amit az Erasmus adott… 

 

Miután megtudtam, hogy Erasmus ösztöndíjjal Németországban tanulhatok a Drezdai 

Műszaki Egyetemen, nagyon vártam már, hogy elkezdődjön a félév. Nyár közepén 

megérkezett a levél az egyetemtől, amiben minden fontos információt leírtak, ami a 

beiratkozással kapcsolatos. Tanácsolták a város egyetemi diákhálózatát, a Studentenwerket, 

hogy ezen keresztül jelentkezzek kollégiumi szállásra, amennyiben diákszállást szeretnék. A 

Studentenwerk honlapján nagyon egyszerűen le tudtam adni a jelentkezésemet, és nyár végén 

a St. Petersburger Strasse kollégiumainak egyikébe soroltak. A kollégium a város 

központjában, az Altstadt városrészben található, a villamosmegálló csupán 2 percre, a 

történelmi negyed 10 percre, és mindenféle bevásárlóközpontok (Prager Strasse, Altmarkt 

Galerie) is csak 5 percre van a szállásomtól. A kollégiumban egy folyosón nyolcan laktunk, 

amihez négy fürdőszoba és egy nagy konyha tartozott erkéllyel. A lakóközösségben (WG) 

németekkel és két olasz szintén erasmusos lánnyal éltem. Kijelenthetem, hogy ez a kollégium 

egyike volt a legjobb kollégiumoknak Drezdában. 

A beiratkozást megelőzően német bankszámlát kellett nyitnom a kollégium és a 

Semesterticket befizetéséhez, ami körülbelül 230 euróba került. Ez a 

Semesterticket/Studentenausweis a diákigazolványom volt, ami ingyen utazást biztosított 

tömegközlekedésre egész Szászországban és Drezdában. A beiratkozás az Akademisches 

Auslandsamt-ban zajlott, ahol minden fontos információt elmondtak nekünk mind német és 

angol nyelven is, és megkaptuk a diákigazolványt is. 

Az információs napon köszöntőt mondott az egyetem rektora, majd ezután tutoriumokra 

mentünk, ahol részletesebben bemutatták nekünk a campust, a pedagógiai kart, felvehettük a 

kívánt tárgyaimat, és beiratkoztunk a könyvtárba is (SLUB). A pedagógiai kar viszonylag 

távol van a többi kartól és a főépülettől, de villamossal és busszal könnyen megközelíthető. 

Mivel távol esett a fő campustól a karom, ezért én a könyvtárban nyomtattam ki vagy 

fénymásoltam le a szükséges jegyzeteket és papírokat.  

Az egyetemen német nyelven folyik az oktatás, és már az Erasmusra jelentkezéshez is 

szükséges volt egy B1-es nyelvtudásról szóló dokumentum. Jelentkezésnél az 

„Erziehungswissenschaften” kart jelöltem be, azon belül pedig „Sozialpädagogik, Sozialarbeit 

und Wohlfahrtwissenschaften” szakot, ezen kívül még lehet tanulni a pedagógiai karon 

tanítónak, gimnáziumi tanárnak, szakmai tanárnak alapképzésen. 

Mivel nekem az angol nyelvtudásom erősebb, ezért a tanáraimmal is angolul beszéltem meg a 

követelményeket. Rendkívül segítőkészek és támogatók voltak. Első félévben két szakmai és 

két nyelvi tárgyam volt: Persönliche Beziehungen, azaz személyes kapcsolatok, ahol a félév 

során német nyelven egy órás kiselőadást kellett tartanom. A másik szakmai tárgyam 

Migrantinnen in der Institutionen der Sozialer Arbeit, ahol a bevándorlásról, migránsokról 

tanultunk a szociális munka aspektusában. A követelmény egy 10-15 oldalas írás választható 

témában német nyelven, viszont én kértem, hogy angol nyelven írhassam meg. Témának a 

Magyarországról való elvándorlást választottam. A szakmai tárgyak általában szemináriumi 

formában zajlanak, ahol a diákok készülnek fel különböző témákból és adják elő az óra első 

felében, majd az oktató beszél az adott témáról. A szemináriumok követelménye is általában 

egy 10-15 oldalas esszé vagy egy kiselőadás. A második félévben a szakdolgozati projektem 
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megírásában segített a tanárom szeminárium keretén belül, ezért a szakdolgozatom kutatási 

része angol nyelven is elkészült. 

Az egyetem sok lehetőséget kínál a nyelvtanulásra. Az erasmusos diákoknak heti kétszer 

másfél órás német nyelvtanfolyamot kínálnak, de ezen felül még a diákok választhatnak az 

egyetem által meghirdetett nyelvtanfolyamokból: arab nyelvtől kezdve a francia nyelven át az 

orosz nyelvig, mindenféle nyelvet lehet tanulni. Az én választásom a spanyol nyelvre esett, 

amelyet egy évig tanulhattam. (Jelentkezni az egyetemi login-névvel lehetett az alábbi 

oldalon: lskonline.tu-dresden.de.)  

A már korábban említett Studentenwerk nemcsak a kollégiumi hozzáférésekkel foglalkozik, 

hanem az étkeztetést is végzi. A campuson megannyi cafeteriát és menzát üzemeltet. Gyakran 

ettem valamelyik menza egyikében, mert diákoknak egy főétel körülbelül 2-3 euró között 

mozgott. 

Érdemes még megemlíteni az egyetem által meghirdetett sportlehetőségeket is: rengeteg 

sportfoglalkozás közül választhatnak a diákok nagyon kedvező áron. Én táncolni, aerobikozni 

és jógázni jártam, mindezeket 25-30 euróért egy egész félévre. 

A mindennapi élet azonban nemcsak az egyetemről szólt, hanem a közösségi életről is. A 

helyi Erasmus képviselők felelnek a nemzetközi diákok társasági beilleszkedésükért, 

programokat és kirándulásokat szerveznek nekik. Minden héten volt úgynevezett Länderparty, 

ahol különböző nemzetek mutathatták be országukat, kultúrájukat és ételeiket, valamint 

minden héten volt közös találkozó (Café Lingua), ahol ismerkedhettünk egymással, és a 

szervezők mindig készültek valamilyen játékkal számunkra, valamikor német keresztrejtvényt 

fejtettünk, vagy más nyelven valamilyen érdekességeket tanulhattunk. Nagyobb 

kirándulásokat is szerveztek számunkra, én csak pár ilyen túrára mentem el, például Prágába 

és Stralsundba, ahol a Rügen-szigetre is ellátogattunk. Ezen kívül voltak túrák Hamburgba, 

Frankfurtba, Hannoverbe, stb. Mivel ezek Erasmus által szervezett túrák, ezért a részvételi 

költség is alacsonyabb volt, ezért csak ajánlani tudom, hogy aki teheti, mindenképp vegyen 

részt ezeken a programokon. 

Az Erasmus által szervezett programokon kívül, az Erasmus-barátokkal kirándulásokat 

szerveztünk. Szinte minden hétvégén mentünk valahova Szászországon belül, mivel a 

diákoknak teljesen ingyenes az utazás. Jártunk különböző kastélyoknál, vadászházaknál, ami 

a környező településeken vannak (Moritzburg, Meissen, Görlitz, Bautzen, Lipcse, Pirna), 

jártunk sörfőzdékben (Radeberger, Feldschlösschen), valamint amikor jobb idő volt, a Szász 

Svájcba mentünk túrázni vagy kempingezni. Ha viszont nem hagytuk el Drezdát, akkor 

szívesen bicikliztünk és fedeztük fel a várost, ha jó időnk volt, akkor grilleztünk az Elba-

parton késő estig. Mivel Drezda Szászország „fővárosa”, a kulturális programokban sincs 

hiány. Nyáron az Elba-parton nyitnak egy szabadtéri mozit, télen pedig a Semperoperben 

lehet darabokat megtekinteni. Télen az adventi időszakban Striezelmarkt varázsol el 

bennünket az Altmarkton, ami rengeteg turistát is vonz a karácsonyi vásárra. Neustadt 

városrészen minden évben megrendezik a BRN nevű zenei fesztivált, ami hasonló a 

Veszprémi Utcazene Fesztiválhoz. Az egyetemen gyakran szerveznek különböző 

eseményeket, és kisebb fesztiválokat, például az UNIfest-et, vagy a Bockbieranstichet. 

Az Erasmus alatt rengeteget változtam és tapasztaltam, megismertem és megértettem a 

különböző kultúrákat, így toleránsabbnak is érzem magam, valamint sikerült jobban 

európainak is éreznem magam azáltal, hogy több nemzetből ismertem meg embereket. 

Nagyon sok jó barátot is szereztem az egy év alatt, és remélem barátságunk nem fog 

megkopni az idő múlásával sem. 
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Mindenkinek csak ajánlani tudom az Erasmus által nyújtott ösztöndíjprogramot, aki nem fél a 

kihívásoktól, ki szeretné próbálni magát nemzetközi közegben is, és jobban megismerni, hogy 

egy másik országban hogyan zajlik az oktatás, a munka és a hétköznapi élet. 
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NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KARA 

 

BESZÁMOLÓ 

Egy csodálatos év Drezdában 

 

Készítette: Varga Kitti 
 

Lakhelyem: St. Petersburger Kollégium 

Egy évet 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. Egy év 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 brazillal és 

egy magyarral laktam együtt. Az, hogy még egy magyar lány volt a folyóson, véletlenül 

alakult. Korábbról nem ismertem őt. Nagyon jó közösségünk volt. Gyakran tartottunk közös 

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

konyhán együtt. Persze itt is voltak nehézségek, főleg amikor teljesen más nemzetiségek 

élnek együtt. A folyosó és 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 tutora, 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 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 és szeminárium része 

is. Az előadás anyagából itt is, mint nálunk, vizsgát kellett tennem, ami sikeres lett. 

Szemináriumon mindenkinek Power Pointos előadást kellett tartani egy témában. Mivel ez 
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egy mesterszakos tárgy volt és csoportokban folyt a munka, nekem azt mondta az előadó, 

hogy szerinte ez nekem nehéz lenne, tehát egyedül kellett egy témáról beadandót készítenem. 

Emellett volt még heti két alkalommal egy másfél órás németórám C1-es szinten, amit nagyon 

hasznosnak és érdekesnek találtam. 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 volt lehetőségem itt tanulni, mivel ebben az egy évben 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). Emellett 

kijártunk focimeccsekre is, ami egyszerűen egy fantasztikus élmény. 

 

Rengeteg különböző programot szerveztek nekünk. Az ESN kimondottan külföldieknek 

szervez programokat: bulikat, kirándulásokat. Pár programon én is részt vettem, de annyira 

nem részesítettem előnybe az ESN-t, mivel mindent angolul tartottak, pl. kirándulásokon az 

idegenvezetést. 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 estéket 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 Frankfurtban is egy 3 

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

néztük meg, ami egy napba belefért. Frankfurtban az első napon 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 
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volt délelőtt idegenvezetés, ami már sokkal jobb volt, nyugodtan megtekinthettük a 

nevezetességeket. A baj annyi volt, hogy esett az eső. Persze ez is angol nyelven volt. 

Frankfurt ismét csak egy nagyon szép város, nagyon tetszett nekem. Ezt követően én még 

egyszer jártam Frankfurtban, mivel a német barátaimmal meglátogattuk második félévben az 

egyik német lányt, aki korábban a mi kollégiumunkban lakott. Ő második félévtől Mainzben 

tanult, tehát eltöltöttünk nála 4 csodálatos napot, valamint egy napot Frankfurtban is. 

Márciusban egy hetet kirándultunk Rügen szigetén is. Nagyon tetszett a sziget. Egyszerűen 

csodálatos, teli nevezetességekkel, mint például Hitler szállodája. 

Ezen kívül 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 az egy év, rengeteget 

tudtam tanulni, nyelvet, önállóságot, felelősséget. Nagyon sok embert ismertem meg, akik 

teljesen más felfogásúak, mint mi vagyunk, teljesen más a kultúrájuk, teljesen máshogy élnek, 

teljesen mások a szokásaik. 


