
 

 

Beszámoló Erasmus Tanulmányi Programról 

 

2021 őszi félévében töltöttem el jogász hallgatóként az Erasmus program keretei között elnyert 

5 hónapot Ausztria egyik diákvárosában, Grazban.  

Amikor a programra jelentkeztem, egyértelmű volt számomra, hogy Grazban szeretném ezt a 

félévet eltölteni, rengeteg pozitívumot hallottam az egyetemről, illetve a város diákéletéről.  

Már a jelentkezés előtt motivált a tudat, hogy az Erasmus programmal rengeteg tapasztalatot 

fogok szerezni, mind tanulmányi és közéleti szinten.  

Az elsődleges célom az volt, hogy német nyelven folytassam tanulmányaimat Ausztriában, 

mivel a német nyelvet gimnáziumi éveim során emeltszintűre sajátítottam el, viszont vonzzott 

a lehetőség, hogy a tárgyakat angol nyelven is van lehetőségem hallgatni.  Így 3 fakultatív 

tantárgyat választottam, nemzetközi környezetvédelmi jog, diszkriminációval, illetve 

munkahelyi, társadalmi egyenlőséggel kapcsolattal tárgyat választottam. A tárgyfelvétel 

hasonlóan telt a magyar rendszerhez, viszont ami újdonság volt, hogy a magyar fakultatív 

tárgyak általában 2 kredittel rendelkeznek, az osztrák (nem kötelező) tárgyak pedig 5-6 

kreditesek voltak.  

Összességében elmondhatom, hogy a fakultatív tárgyak ismeretei hasznosak voltak számomra, 

mivel itthoni kutatásomat is segítették. Emellett szükséges megemlítenem Graz egyetemi 

könyvtárát, amely hatalmas tudástárral rendelkezik, rengeteg jogi ismeretre tehettem szert, 

amely már említett évfolyamdolgozatom, és a jövőbeli szakdolgozatom kutatását segítette a 

mesterséges intelligánciával kapcsolatban, amelyhez rengeteg idegennyelvű forrásra volt 

szükségem.  

A választott kollégiummal is meg voltam elégedve. Egyszemélyes szobában laktam 360 

euróért, amely magyar viszonylathoz képest rengeteg, viszont Grazban ez az ár általános. A 

kollégiumi blokkban négyen voltunk lányok, mindannyiunk erasmus hallgató volt. Nagyon jó 

közösséget alakítottunk ki, különböző programokkal ismertük meg egymást, és egymás 

kultúráját, megemlítve a közös főzéseket, amikor mindenki a saját országából hozott 

specialitást készítette el. Egyik alkalommal magyar tradícióknál maradva gulyáslevest 

készítettem a többiek számára.  
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Az egyik lakótársam is joghallgató volt, ő Olaszországból érkezett ötödévesként. Őt még azelőtt 

ismertem meg, hogy Grazba érkeztünk volna, szerencsére a grazi egyetem nagy hangsúlyt fektet 

a közösségi életre is, a félév előtt egy hatalmas Whatsapp csoportot hoztak létre, ahol az olasz 

joghallgatót is megismerhettem. Hamar összebarátkoztunk, és együtt kerestünk már 

kollégiumot, illetve közös órákra is jártunk a félév során. Úgy gondolom, ez nagyon hasznos 

volt mindkettőnk számára, hiszen mindketten idegen nyelven tanultunk, ami nem a 

legegyszerűbb, így sokat tudtunk egymásnak is segíteni.   

Mindenkinek szívből javaslom az Erasmus programot, mert nemcsak nyelvileg, hanem 

személyiségileg is rengeteget lehet fejlődni, személy szerint sokkal függetlenebb, és 

magabiztosabb lettem a félév során, hiszen egy idegen országban, idegen emberekkel eltölteni 

több mint 3 hónapot egy hatalmas kihívás. Jelenlegi harmadéves joghallgatóként azt tudom 

mondani, hogy a további féléveim során legalább egyszer szeretném mégegyszer ezt a hatalmas 

élményt átélni, mert tényleg felejthetetlen.  

Ez a program nemcsak azokra a hónapokra szól, amelyekre jelentkezünk, hanem egy életre szól, 

hiszen életreszóló barátságokat lehet vele kötni. A hazaköltözésem óta tartjuk egymással a 

kapcsolatot a külföldi barátokkal, illetve azóta már többször utaztam vissza Grazba 

meglátogatni őket, egyszerűen Graz a mi találkozópontunkká vált. 😊  


