Élménybeszámoló 2016/2017
Bevezetés
Először szeretném megosztani az élménybeszámolóm olvasójával, hogy kezdetben miért is
hezitáltam, hogy jelentkezzek-e az ERASMUS és a Campus Mundi pályázatra, és hogy végül
miért is döntöttem úgy, hogy igénybe veszem az ösztöndíjat.
Az alapképzés utolsó évében kezdtem gondolkodni azon, hogy milyen jó lenne külföldön
tanulni, új embereket megismerni és a német nyelvtudásomat tovább mélyíteni, azonban
mégsem mertem jelentkezni az ERASMUS ösztöndíjra. Több szaktársam is tanult külföldön
és elég vegyes tapasztalatokat hallottam az ERASMUS-ról. Volt, aki minden percét imádta és
most is bármikor visszamenne, azonban volt olyan is, aki megbánta, hogy egy félévet
„elfecsérelt” az életéből. Sokan elég szkeptikusak az ERASMUS-sal kapcsolatban és az a
tapasztalatom, hogy a legtöbb ember úgy képzeli el, hogy egy féléven keresztül csak a
bulizásról szól majd a hallgató élete, pedig elöljáróban leszögezném, hogy ez korántsem igaz.
Kezdetben éppen ezért gondoltam úgy, hogy jobb lenne elvégezni az alapszakot és
mesterszakon továbbfolytatni a tanulmányaimat. Azt gondoltam, hogyha tényleg ki szeretnék
menni tanulni, akkor a mesterképzés alatt még megtehetem. Közben elkezdtem dolgozni is és
mégis ott volt bennem a hiányérzet, hogy kihagyok egy lehetőséget, ami szinte „tálcán
kínálkozik” (nem csak nekem, de minden hallgató számára is). Emlékszem, hogy rengeteg
élménybeszámolót elolvastam az interneten, hogy könnyítsek a döntésemen, és ezek
mindegyike nagy hatást gyakoroltak rám. Így igyekszem a beszámolómat úgy megírni, hogy
minél több olvasót ösztönözzek arra, hogy ha van belső késztetésük és ambíciójuk, hogy
külföldön tanuljanak, akkor tegyék meg. Az első lépés mindig nehéz.
Felvetettem több szaktársamnak is, hogy szívesen tanulnék külföldön és kiderült, hogy nem
vagyok egyedül. Végül 2016 tavaszi félévében négy szaktársammal is – immár mesterszakos
hallgatóként – megpályáztuk az ERASMUS ösztöndíjat és ezzel párhuzamosan a Campus
Mundi ösztöndíjat is.
A választás
Számomra biztos volt, hogy Németországba szeretnék tanulni, hiszen általános iskolás korom
óta német nyelvet tanulok és az is nagyban megkönnyítette a dolgomat, hogy mind a hárman
Németország mellett tettük le a voksunkat. Két német főiskolát jelöltünk meg: a Deggendorf
Institute of Technology-t és a Westsächsische Hochschule Zwickau-t. A választásunk azért
esett ezekre az főiskolákra, mert itt volt lehetőségünk mesterszakon tanulni, illetve a
szakunknak megfelelő tárgyakat hallgatni. A pályázatunkat 2017 tavaszi félévére adtuk be és
a nyelvi meghallgatások után vártunk a döntésre. Végül el is nyertük a pályázatot, azonban
ekkor még nagyon távolinak tűnt az utazás időpontja.
Időközben már csak ketten maradtunk a szaktársaink közül, akik biztosak voltak abban, hogy
ki szeretnének utazni. Ekkor még volt lehetőségünk dönteni, hogy melyik főiskolára
szeretnénk menni tanulni. A választásunk Zwickaura esett, mert itt volt lehetőségünk csaknem
ugyanolyan tárgyakat tanulni, mint az otthoni tárgyaink, és itt is volt logisztikai mesterképzés,
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ami engem nagyon érdekel. Ezután nem is volt már kérdés, hogy megyek-e vagy sem.
Természetesen előtte még annak is utána jártam, hogy milyen város is maga Zwickau.
Zwickau
Mindig is vonzott a német városok hangulata, van valami különleges varázsuk. Zwickaunak is
meg van a maga szépsége, ami kicsit kiszakít a hétköznapi, megszokott életemből és most
már azt is elmondhatom, hogy erre a rövid időre a második otthonommá is vált.
Zwickau történelme visszanyúlik a 6. századig. A mai napig megfigyelhető a város
építészetében a különböző korszakok építészeti stílusa és véleményem szerint ez adja a város
bájosságát is.
A Trabant városának is nevezik, hiszen itt gyártották ezeket az autókat, ami a mai napig sokat
jelent a helyiek számára. Tehát nem kell meglepődni, hogyha az ember több Trabanttal
találkozik, mint más német városban. Megjegyezném, hogy nem ez az egyetlen autó, ami
Zwickauhoz köthető. Sokan nem tudják, hogy az Audi alapítója – August Horch – innen
indította útjára az Audi-t, ugyanis az első Audi gyárnak Zwickau adott otthont. Itt
megjegyezném, hogy aki Zwickauban jár, mindenképp látogasson el az August Horch
Museum-ba, ami számos interaktív elemmel mutatja be a márka történetét. Manapság pedig a
Volkswagennek működik gyára a városban.
Még egy híres ember is köthető Zwickauhoz, aki a városban született, ő pedig nem más, mint
Robert Schumann. A szülőháza a mai napig megtekinthető és számos információval
gazdagodhatunk, ha többet szeretnénk megtudni a híres zeneszerző életéről és munkásságáról.
Ezután a kis kitekintő után, szeretnék rátérni „a lényegre”, ami szerintem valójában mindenkit
foglalkoztat, aki külföldre szeretne menni tanulni.

1.

kép: Zwickau főtere
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2.

3.

kép: Zwickau kilátóból

kép: Városi utcakép

4. kép: Schwanenteich (Zwickau)
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Előkészületek
Miután megkaptam a partneriskola visszaigazolását, hogy tudnak fogadni, további számos
elintéznivaló várt rám.
A kinti fogadóintézmény oldalán minden hasznos információt megtaláltam arról, hogy mit
érdemes, illetve kell kiutazás előtt elintézni. Javaslom, hogy aki kollégiumba szeretne lakni,
mindenképp először érdeklődjön utána a kinti kollégiumi felvételi rendszernek. Érdemes
időben jelentkezni, mert hamar le lehet csúszni a kollégiumi férőhelyekről. Nekem online
felületen kellett igényelnem kollégiumot, ahol ki lehetett választani, hogy hány férőhelyes
lakrészben szeretnénk lakni, illetve hogy mitől és meddig szeretném a férőhelyet
megigényelni. A kiutazás előtt kb. 1,5 hónappal kaptunk visszajelzést, hogy felvettek minket
a kollégiumba és a további teendőkről e-mailben kaptunk külön információkat. 380 € kauciót
kellett fizetnünk szobafoglalásként, amit a félév végén visszautaltak a megadott
bankszámlákra.
A hivatalos beiratkozás előtt kb. 4 hónappal egy online plattformon meg kellett adnunk a
személyes adatainkat és az iskolai végzettségünket és azok másolatát fel kellett töltenünk a
rendszerbe.
Kiutazás előtt pár hónappal megigényeltem az ingyenes Európai Egészségbiztosítási
kártyát, ezért sem kellett Németországban betegbiztosítást kötnöm, ugyanis ez jogosít fel az
egészségügyi alapszolgáltatások igénybevételére külföldön. Ezt célszerű időben
megigényelni. A Kártyát a járási hivatal, vagy a NEAK adja ki kérelemre, ami történhet
személyesen, de online felületen is. Hozzátenném, hogy kiutazás előtt kötöttem még diák
utasbiztosítást is a kinti tartózkodásom idejére, hiszen ezzel szélesebb körben lehet igénybe
venni orvosi ellátást. Az interneten számos ilyen biztosítást lehet találni, szóval szerintem
mindenki megtalálja a számára leginkább megfelelőt egy kis keresgélés után.
Mivel az ösztöndíjat a Campus Mundi ösztöndíjprogramtól kaptam, ezért nem volt szükségem
devizaalapú bakszámlát nyitni.
Kiutazás
Zwickau a lakhelyemtől körülbelül 700 kilométerre található, ami autóval kb. 7 órányi
távolságot jelent. Sajnos nem indul közvetlen vonat Zwickauba és a sok átszállás, valamint a
drága jegy miatt (diákkedvezmény nincs) úgy döntöttem, hogy autóval utazok ki
Németországba. Szerencsére a barátom ki tudott vinni autóval, ezért sok mindent magammal
tudtam vinni, így nem kellett plusz dolgokat megvásárolnom a kollégiumi szobám
berendezéséhez.
Március 1-jén utaztam ki és délutánra már meg is érkeztünk Zwickauba, ahol már várt rám az
Erasmus mentorom, aki az első héten nagyon sok mindenben segített nekem. Legelső utam a
kollégiumba vezetett, ahol mindenkinek külön szobája volt. Én négy emberrel laktam együtt
egy lakrészben, három fiúval és egy lánnyal. Szerencsére volt közös konyhánk, ahol a legelső
alkalommal megengedték a többiek, hogy használjuk az konyhai- és evőeszközöket, amik
többsége nem csak a sajátjuk volt, hanem már a korábbi lakók is hagytak rájuk néhány dolgot.
A lakrészben nem volt túl nagy rend és tisztaság, amikor megérkeztünk, ezért az első héten
kitakarítottunk a szaktársammal. A félév alatt sem vitték túlzásba a takarítást a német
lakótársaink, de a németek többsége nem is a rendszeretetéről híres. 
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5.

kép: Kollégium kívülről

6.

kép: Kollégium belülről

A hivatalos ügyeket intézését a zwickaui városházán kezdtük, ahol először regisztráltuk
magunkat, ezután kaptuk meg az ideiglenes tartózkodási címünket, ami azt jelentette, hogy
legálisan is már a város lakói lettünk. Az első héten beiratkoztunk az főiskolára, ami 140 €
befizetésével is járt. Ez tartalmazta a féléves tanulmányi hozzájárulási díjat és az egész
féléves közlekedésünk díját – amit minden hallgatónak kötelező befizetni –, így a
diákigazolványunk felmutatásával ingyen utazhattunk minden városi tömegközlekedési
eszközzel. Ezután regisztráltak minket a hálózati szerverre és aktiválták a diákigazolványunk
összes funkcióját. Végül beiratkoztunk a könyvtárba.
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7.

kép: Könyvtár

Fontos tudni, hogy a német egyetemeken, így a mi főiskolánkon is a diákigazolványunkkal
lehetett fizetni nem csak a menzán és a nyomtatóknál, de a különböző sportolási lehetőségek
díját is a kártyára feltöltött pénzzel lehettet kiegyenlíteni.
A legelső héten már volt lehetőség német bankszámlát nyitni. A Deutsche Bank minden
német egyetemen és főiskolán tanuló diák számára ingyen biztosít bankszámlanyitást és
bankkártyát, ami semmilyen plusz költséggel nem jár. Természetesen én is nyitottam és
ezután ezzel fizettem mindenhol.
Az első héten felkerestem a Nemzetközi Irodát, ahol aláírattam néhány ösztöndíjhoz
szükséges dokumentumot. Itt mindenki nagyon segítőkész és kedves volt.
A második héten kezdődött a szemeszter, de nekünk még nem volt lefixálva, hogy melyik
órára tudunk menni, hiszen a nyelvi felmérő megírása után kaptuk csak meg az órarendet a
szintünknek megfelelő nyelvi órákról. Ezután tudtuk csak összeegyeztetni a főiskolai órákat a
nyelvi órákkal. Sajnos néhány szakmai tárgyunkkal volt ütközés, de a nyelvtanárok
rugalmasak voltak, és nem csináltak belőle ügyet, ha késtünk vagy nem tudtunk minden órán
részt venni.
Tanulmányok, hallgatott tárgyak
Már Magyarországon el kell dönteni, hogy milyen tárgyakat szeretnék felvenni, majd ezeket
rögzíteni az ún. Learning Agreement-ben, amelyen később lehetett módosítani.
Németországban a félév később kezdődik, mint Magyarországon, ami az én esetemben 1,5
hónap csúszást jelentett.
A szakmai órák időpontja az egyetem honlapján volt megtalálható és ez alapján döntöttem,
hogy melyik az, amelyiket hallgatni szeretném. A tárgyakat nem kellett külön felvennünk
ERASMUS-osként, csak be kellett mennünk az órára és az oktatónak jelezni, hogy mi is
szeretnénk részt venni az óráján.
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Az alábbi tárgyakat hallgattam a főiskolán (mindegyiket német nyelven):
 Wirtschaftsdeutsch
 Deutsch als Fremdsprache (B2)
 Projektmanagement
 Logistische Systemtechnik
 Strategisches Management
A német tárgyaim mellett otthon is fel kellett vennem minimum 15 kreditet. Az otthoni 6
tárgyam mellett sikeresen teljesítenem kellett a hallgatott 5 német tárgyat is, ugyanis a
Campus Mundi ösztöndíjhoz 20 kreditet kellett „összegyűjtenem”.
Májusban haza kellett utaznom és levizsgáztam az otthoni tárgyaimból. Volt olyan magyar
tanár, aki beadandó feladat adott és annak teljesítésével tudtam abszolválni a tárgyat – ami
tényleg nagy segítség volt –, de sajnos az a tapasztalatom, hogy az otthoni tanárok többsége
szkeptikus az ERASMUS programmal kapcsolatban.
A magyar tárgyak mellett a német tárgyakkal is folyamatosan foglalkoznom kellett, hiszen a
volt olyan tárgy, amiből hétről hétre feladatokat kellett megoldanunk és bemutatni az
oktatónak. Az első pár alkalommal még nehéz volt koncentrálni az órákon 1,5 órán keresztül,
de minden héten egyre könnyebben ment és sokat fejlődtem. Az órák többsége nagyon
gyakorlatias volt és a tanárok minden órán kivetítették a tananyagot, így könnyebben lehetett
követni, hogy hol tartunk az anyagban. Sokszor alkalmaztak szemléltetőeszközként videókat,
ami még érdekesebbé tette az órákat.

8.

kép: Westsäschische Hochschule Zwickau – Scheffelstraße
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9.

kép: Westsäschische Hochschule Zwickau – Innenstadt

Vizsgák
A német tárgyak többségét nem csak írásbeli, de szóbeli vizsgával is kellett abszolválni. Úgy
gondolom, hogy kellő tanulással mindegyik tárgy teljesíthető volt.
A vizsgákra a vizsgaidőszak előtt kb. 1,5 hónappal (május–június) fel kellett jelentkeznünk a
Prüfungsamt-nál, ami tulajdonképpen egy online felületen történt. A magyarországi
vizsgarendszerhez képest nagy különbség, hogy minden tárgyból csak egyszer és egy
időpontban lehet vizsgát tenni.
A vizsgaidőszak július 3-tól 21-ig tartott, tehát ebben a három hétben kellett a vizsgákat
letenni, kivéve a nyelvi tárgyakból, mert azokból már június végén levizsgáztunk.
Utazás, kirándulás
Az egyetemen működő International Office három kirándulást szervezett, de sajnos ezeken
nem tudtam részt venni vagy azért, mert nem volt megfelelő az időpont vagy már korábban
jártam az adott városban.
A kint eltöltött idő alatt meglátogattam néhány közeli várost úgy, mint Chemnitzet, Lipcsét és
Drezdát, amelyek közül Drezda tetszett nekem a legjobban. Ezek a városok vonattal csak
néhány órányira vannak Zwickautól, ezért érdemes ellátogatni mindegyikbe. A vonatjegy
Sachsen tartományban olcsóbb valamivel, de érdemes a vonatjegyekről online is tájékozódni,
mert számos csoportos kedvezmény is van. Ahogy már korábban írtam diákkedvezmény
sajnos nincs a vonatra, ezért azzal számolni kell, hogy még így is drága a jegy.
Természetesen ellátogattam a fővárosba, Berlinbe is, ami nagy élmény volt. Számos
történelmi emléket és látnivalót meglátogattunk az ott eltöltött 2 nap alatt. Mindenkinek csak
javasolni tudom Berlint, mert legalább olyan szép és nyüzsgő város, mint a képeken és
filmeken, ráadásul a történelme is jobban megérinti az embert, amikor a valóságban is látja a
rendszerváltás előtt korszak „maradványait”.
A másik nagy álmom Hamburg város meglátogatása volt. Logisztikát hallgató
egyetemistaként ez volt számomra a legnagyobb élmény. Hamburgban található Európa 3.
legnagyobb kikötője (a konténerforgalmat tekintve) – amit élőben is látni nagy élmény – és
fontos tudni, hogy ez Németország második legnagyobb városa Berlin után. Természetesen
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számos más látnivaló is van Hamburgban, de a kikötőt mindenképp látni kell, ha odautazik az
ember.
Pénzügyek – „Mégis mennyibe fog nekem kerülni az ERASMUS?”
Most következik az a rész, ami szerintem minden hallgató számára a legfontosabb. Talán a
kiadások azok, amelyek a leginkább meghatározzák a döntését azoknak, akik szeretnének
külföldön tanulni, hiszen mégis csak egyedül kell fenntartani magunkat. Azért írok erről kicsit
részletesebben, mert a beszámolók többségéből ez a rész ki szokott maradni vagy csak pár
szóban említik meg a hallgatók a pénzügyi tapasztalataikat. Azt előre szeretném leszögezni,
hogy csak a saját tapasztalataimat tudom leírni, hiszen mások valószínűleg másképp
gazdálkodnak az ösztöndíjukkal.
A kiutazás előtti és az első héten befizetendő díjak összesen kb. 720 € tettek ki, ebbe
beletartozik az első havi kollégiumi díj (197 €), a kaució (387 €) és a szemeszter hozzájárulási
díj (136,4 €). Én 5 hónapot töltöttem el a kollégiumban, ahol az első hónap kivételével –
amikor 187 € kollégiumi díjat és 10 € internethasználati díjat kellett fizetni – 187 € kellett
fizetnem. Ez 945 € jelentett összesen.
Természetesen ehhez még hozzájön a kiutazás költsége is, ami egyénenként változó lehet.
Ebből is kiderül, hogy az első hónapban dupla annyi kiadással kell számolni, mint a többiben.
Természetesen erről korábban tájékoztattak minket, ezért fel voltam rá készülve.
Az első héten vettem a Vodafonnál egy feltölthető, ún. Prepaid–Karte-t, ami SIM–kártyaként
funkcionál, ezzel lett egy német számom is, így sokkal kedvezőbben tudtam Németországban
telefonálni. Ez a kártya hasonló módon funkcionál, mint az itthoni Domino kártyák. Havonta
kellett rá pénzt feltölteni és én választhattam ki, hogy milyen értékben és milyen
szolgáltatással akartam a meglévőeket kiegészíteni. Hazautazás után már nem töltöttem rá fel
pénzt, így megszűnt a kártya érvényessége.
A legnagyobb kiadást az élelmiszer vásárlás tette ki, de gondolom ez nem lep meg senkit. Én
egyedül főztem magamra, nem jártam a menzára ebédelni sem, ezért kicsit lehet többet
költöttem ételre, mint mások, ez kb. havonta 100 €-ot jelentett.
Természetesen az utazások fakultatívak, de szerintem, aki már egyszer elmegy külföldre
tanulni, mindenképp látogasson el néhány városba. Már korábban írtam, hogy
Németországban nincs kedvezmény diákok számára a tömegközlekedési eszközökön, ezért
azzal mindenképp számolni kell, hogy drágább az utazás, mint otthon.
Mivel a kiutazás előtt gyakornokként dolgoztam, ezért volt lehetőségem megtakarítani annyi
pénzt, ami elegendő volt arra, hogy az ösztöndíjamat kiegészítsem. Az ösztöndíjamat a
Campus Mundi programtól kaptam, ami elegendő volt arra, hogy az 5 hónap alatt nem csak a
kollégiumi díjat, de az étkezésemet is ki tudtam fizetni az ösztöndíjból.
Javaslatok, befejezés
Zárásképpen szeretném kihangsúlyozni, hogy minden tekintetben úgy gondolom, hogy
megérte 5 hónapot eltölteni Zwickauban, hiszen nem csak a nyelvi- és szakmai tudásom
fejlődött a kint eltöltött időszak alatt, de számtalan élménnyel és tapasztalattal gazdagodtam.
Tényleg rendkívül izgalmas más embereket és kultúrákat megismerni és megtapasztalni, hogy
hogyan boldogulsz egyedül egy másik országban, így önmagadat is jobban megismerheted.
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Amennyiben bármilyen kérdésed van az ERASMUS-sal/Campus Mundi-val vagy a zwickaui
főiskolával kapcsolatban, bátran vedd fel velem a kapcsolatot: pekzsofi4@gmail.com.
Hasznos linkek:
https://www.fh-zwickau.de/
https://www.zwickau.de/index.php
http://tka.hu/palyazatok/4811/campus-mundi
Győr, 2017.08.15.
Horváth Zsófia
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