
Beszámoló eisenstadti tanulmányokról 

2012 tavaszán CEEPUS ösztöndíjjal 5 hónapot töltöttem Ausztria Burgenland 

tartományának központjában, Eisenstadtban (Kismartonban). A szemeszter a bevezető héttel 

együtt február 13-tól június 15-ig tartott, viszont kollégiumot teljes hónapra lehet csak fizetni, 

így már február 3-án kiköltöztem, és elintéztem a szükséges papírokat. 

A kollégium nagyon igényes, szobákat havonta 210-310 euróért lehet választani, 

különbség annyiban van, hogy konyhával vagy konyha nélkül, illetve egyedül szeretne valaki 

lakni, vagy szobatársa is lesz. Én az utóbbit választottam, hiszen így az egyetemi tanórák 

mellett is lehetőségem nyílt gyakorolni a német nyelvet. Az ár talán kicsit magasnak tűnik a 

magyarországi viszonyokhoz képest, de ez heti rendszerességgel végzett takarítást, valamint 

internet-, ingyenes belső telefon-, szauna- és konditerem-használatot is magában foglal, 

ráadásul az épület is modern, és igényesen berendezett. 

A szobatársam egy cseh lány volt, akivel a félév során szerencsére jól kijöttünk. 

Egyébként az Incoming-csoportunk elsősorban horvátokból, csehekből, lengyelekből, 

magyarokból és szlovákokból állt, de volt köztünk finn, francia és szlovén diák is. A 

szabadidőnket nagyrészt együtt töltöttük, ehhez az is hozzájárult, hogy nem volt választási 

lehetőség kollégiumok között, hanem mindenki egy helyen lakott, ráadásul az óráinkra is 

számos közös feladatot kellett elkészíteni. Az osztrákok egyébként is nagy hangsúlyt 

fektetnek a csoportmunkára, de ez még jobban előkerül az Incomingok esetén, hiszen így 

jobban megismerjük egymást, és a nyelvismeretünket is tudjuk fejleszteni. 

Ami a tanítást illeti, kizárólag Incomingok számára meghirdetett tárgyakat vettem fel, 

gyakorlatilag mindent, amit németül tartottak. Az első héten még csak német órákon vettünk 

részt, ami eldöntötte, hogy ki kerül be a kommunikációs, és ki a gazdasági német csoportba. 

Az előbbi középfokú (B1 és B2), az utóbbi pedig felsőfokú (C1 általános és C2 gazdasági) 

ÖSD nyelvvizsgára készített fel minket. Bár nyelvvizsgát nem kötelező tenni (ez esetben a 

tárgy teljesítéséhez csak szóbeli nyelvvizsgát kell tenni), de nagyon ajánlott, és nemcsak azért 

mert fél áron van (10-15 ezer forint átszámítva). 

Ami a tárgyakat illeti, sok a kommunikációs elméleteket bemutató illetve 

kommunikációs készségeket fejlesztő óra, még ha nem is ilyen néven fut. Ilyen volt például 

az Interkulturális kommunikáció és a Kommunikációpszichológia, melynek keretében egy 

egész napos outdoor trainingen is részt vehettünk az Eszterházy kastély mögötti parkban 

illetve az erdőben. Amit azonban igazán érdekesnek tartottam, az az Értékesítés és 

kereskedés, valamint a Motiváció elnevezésű tárgyak. Ezen kívül megismertük még Ausztria 



kultúráját, politikáját és gazdaságát (beleérve az osztrák dialektusokat) valamint Burgenlandot 

is. Utóbbi nem is tantermi keretek között történt, hanem ellátogattunk rajta az eisenstadti 

Landesmuseum-ba, megtekintettük a zsidó temetőt, a zsidó negyedet és a zsidó múzeumot is, 

illetve a tartományi parlamentet és a Martin-kaszárnyát is végigjártuk. Igazából egy húzósabb 

tárgyam volt, a 7 kredites Academic Writing, viszont ez se teljesíthetetlen, és nagy segítséget 

jelent szakdolgozat előtt állóknak. 

Ami a szabadidős tevékenységeket illeti, a kollégiumon belül a közös konyhákban, a 

pincében található partiteremben és az alagsori közösségi termekben (asztali tenisz, csocsó) 

zajlik az élet. Az egyetem is sok programot szervezett a számunkra, voltunk városnézésen 

Eisenstadtban, Bécsben, Salzburgban, részt vettünk egy ún. Draisienentour-on Horitschon és 

Oberpullendorf között, illetve a Fertő-tó partján tartott katonai fesztiválra is ellátogathattunk. 

Bécs és Sopron közelsége számos viszonylag olcsó utazási lehetőséget is kínál, a tanárok 

javaslatok között volt többek között Zágráb, Maribor, Prága, Krakkó és Budapest is. 

Ausztriában még Graz, Krems, Melk és még néhány város szintén nagyon kellemes 

kirándulásokra ad lehetőséget, bár ez persze a társaság utazási kedvétől is függ. 

Összességében örülök, hogy Eisenstadtban tölthettem ezt a szemesztert, hiszen 

nemcsak szakmailag szélesedett a látásmódom, hanem érdekes embereket ismerhettem meg 

különböző országokból, és a nyelvismeretem is jóval többet fejlődött, mint egy itthoni 

intenzív kurzuson fejlődhetett volna. 
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