
Beszámoló külföldi élményeimről, tapasztalataimról 

 
 

Petus Melinda vagyok, a Miskolci Egyetem angol-német osztatlan tanár szakos hallgatója, 

jelenleg pedig Erasmus félévemet töltöm Hildesheim városában, Németországban. Már akkor 

tudtam, hogy szeretnék majd külföldi részképzésen részt venni, amikor az egyetemre még 

csak éppen felvételt nyerve kiderült, hogy erre valószínűleg adódik majd lehetőségem. 

Hildesheimra a választásom nem véletlenül esett. Korábban jártam már ott egy kisebb 

csapattal az egyetem Német Tanszékéről, s ekkor zártam szívembe a várost.  

Mint ahogyan arról már több beszámolóban szó esett, a pályázat elnyerése után az első 

nagyobb megpróbáltatást az adminisztrációs teendők jelentik. Külön kiemelném a Learning 

Agreement összeállítását, ami korántsem olyan egyszerű, mint amilyennek látszik. A 

szerződésbe bele kell írni többek között, hogy mely tárgyakat szeretnéd a külföldi egyetemen 

tanulni. Ha éppen Erasmus jelentkezésen töröd a fejed, akkor jó tanácsként azt javasolnám, 

kezdd el időben a készülődést. Átböngészni több száz tárgyleírást, kiválogatni azokat, amiket 

otthon majd beszámítanak, mindezt úgy, hogy lehetőleg óraütközésed se legyen, nem egy 

kétperces folyamat. Ezt követően célszerű tanáraiddal is konzultálni, hogy elfogadják-e a 

külföldi egyetem által felkínált tárgyakat. Kiutazás előtt le kell adni a Tanulmányi Szerződés 

egy példányát, melyet a küldő és a fogadó intézmény koordinátora is aláírt. Érdemes 

figyelembe venni, hogy Németországban a félév jóval később, csak október közepén 

kezdődik. Ebből adódóan a németországi aláírásra több, mint három hetet vártam. És még itt 

sincs vége a történetnek.  

A mi fogadó egyetemünkön két körben kell jelentkezni a tárgyakra. Az első körben optimális 

esetben felveszed azokat a tárgyakat, amiket a Learning Agreementben megjelöltél, ez viszont 

még semmire sem garancia. Általában az első hét előtt derül ki, hogy kaptál-e Zulassungot, 

vagyis engedélyt arra, hogy bejárj az adott tárgyra, vagy sem. Amennyiben nem, 

jelentkezhetsz más tárgyakra helyette, vagy simán ki is hagyhatod az életedből, illetve 

megpróbálhatsz még egy kört futni a tárgyat oktató tanárnál. Hildesheimban kissé bonyolult 

rendszer működik (legalábbis a mi egyszerű, Neptunhoz szokott életünkhöz képest).  Az első 

héten még bemehetsz az órára, közölheted az oktatóval, hogy Erasmus hallgató vagy, és hogy 

nagyon szeretnél részt venni a kurzusán. Ekkor, ha szerencséd van, és az első héten nem ment 

be mindenki, aki engedélyt kapott, akkor megkaphatod valamelyik hiányzó hallgatónak a 

helyét, így a későbbiekben bejárhatsz az órára. Ha nincs, akkor pedig jöhet a Learning 



Agreement módosítása. Az Eramus hallgatókkal egyébként általában kedvesen bánnak a 

tanárok, és örülnek, ha egy külföldi hallgató is érdeklődik az órájuk iránt.  

Amikor megvannak a tárgyak, néhány héttel később jöhet a következő körös jelentkezés. Itt a 

kreditekért és az érdemjegyekért kell jelentkezni, Németországban ugyanis nem kapnak a 

diákok automatikusan minden tárgyból jegyet, csak ha külön jelzik, hogy az adott tárgyból 

szeretnének. Mi, magyarok, természetesen mindenből szeretnénk. A jelentkezésnek ennek a 

pontján kell rádöbbenünk, hogy a szerződésben szereplő addigi kreditértékek (amiket már 

egyébként is módosítottunk, amikor az ottani tanárokat megkérdeztük, mennyi kredit jár a 

tárgyukért) valójában teljesen rosszak. De mivel ehhez már hozzászoktunk, ilyenkor szinte 

rutinszerűen módosítjuk azt a bizonyos Tanulmányi Szerződést. De mert nem állhatunk 

mindenhez negatívan, itt szeretném kiemelni, hogy ebből a feladatból rendkívül sok türelmet 

lehet tanulni.  

Az egyetem ugyanakkor rengeteg terhet le is vett a vállunkról. Szálláskereséssel például nem 

kellett foglalkoznunk, mert azt elintézték helyettünk. Egy otthoni szaktársammal nagyon szép 

és nyugodt környezetben kaptunk albérletet havi 250 Euroért, közel az egyetem campusaihoz. 

Ez például olcsóbb, mint a kollégiumi szobák nagy része, és privát szféránk is bőven van. 

Ezenkívül kaptunk/vettünk egy Semesterticketet, aminek számos funkciója van. A félév során 

ingyen használhattuk például a városi buszokat, illetve az IC kivételével az összes vonatot 

Niedersachsen tartományon belül. Ez a belépőnk számos épületbe, ezzel tudunk étkezni a 

menzán, nyomtatni, és ez a könyvtárjegyünk is. Továbbá ez a Kulturticketünk is, így jelentős 

kedvezményekkel járhatunk színházi előadásokra és filmvetítésekre. A városba való 

bejelentkezésünkkor pedig több belépőt is kaptunk, például különféle múzeumokba, egyéb 

kiállításokra, strandra. Így volt miből válogatnunk, amikor éppen szabadidőnk volt. 

Az Eramus egyébként sem az unalomról szól, az itteni ESN csapat pedig óriási lelkesedéssel 

szervezte nekünk a programokat, hetente akár többet is. Társasági eseményekből, 

csapatépítésből abszolút nem volt hiány. Voltak a résztvevő országok kultúráját bemutató 

rendezvények, party minden mennyiségben, és persze rengeteg kirándulás. Közösen jártunk 

például Amszterdamban, Prágában, Hamburgban, Drezdában, Brémában és egyéb kisebb 

városokban.  

Angol-német szakosként talán nem túl nehéz a későbbi pályám során hasznosítható 

tapasztalatokat szereznem. Amellett, hogy a sok utazásnak köszönhetően sok német várossal 

megismerkedtem, itt lehetőséget kaptam arra, hogy nyelvtudásomat mindkét nyelvben 

fejlesszem. Bár otthon is angolul és németül tanulok mindent, ezt össze sem lehet hasonlítani 

azzal, amikor az embert csak idegen nyelvű impulzusok érik, s első kézből tapasztalja meg a 



kultúra sajátosságait. Azt gondolom, a személyiségbeli fejlődés is garantált egy ilyen 

kirándulás során. Határozottabbnak, magabiztosabbnak érzem magam, fejlődött a 

problémamegoldó képességem, s most már valóban nem csak üres szavakkal dobálózom, 

amikor azt mondom, „rugalmas vagyok”, vagy „egyedül is meg tudom állni a helyemet egy 

idegen országban”.  

Az órákat is nagyon élveztem, de a német hallgatók aktivitásával felvenni a versenyt nem 

egyszerű feladat. Néhány évvel ezelőtt egy németországi óvodában dolgoztam óvónőként. Ott 

egyszer azt a tanácsot kaptam, hogy ne ajánljak fel semmit a gyerekeknek, ne adjak 

semmilyen kész mondatot a szájukba, mert meg kell tanulniuk kérdezni. Nos, látva az 

egyetemistákat, örömmel jelentem, megtanultak kérdezni. Az órák közben folyamatosan 

záporoznak a kérdések, hozzászólások, vitaindító gondolatok, tapasztalatok a témával 

kapcsolatban. Nagyon nyitottak és érdeklődők, bátran vitába szállnak egymással. Annak 

érdekében, hogy lépést tudjunk tartani az órák menetével, nagy segítséget jelentett az egyetem 

internetes rendszere, amibe az oktatók folyamatosan töltötték fel az órák anyagát, az előadott 

prezentációkat, szakirodalmakat, és mindegy egyéb segítséget, amire szükségünk volt a félév 

során. Így ha esetlegesen hiányoztunk az órákról, akkor sem volt nehéz dolgunk az anyag 

pótlásával.  

Végül pedig reklám. Az Erasmust mindenkinek ajánlanám, aki szeretne életre szóló 

élményekkel, tapasztalatokkal, kalandokkal gazdagodni, utazni, barátokat szerezni, 

interkulturális csapat tagja lenni, idegen nyelvet gyakorolni, személyiségében fejlődni, vagy 

aki egyszerűen csak szeretné megmérettetni magát. Németországot, és azon belül 

Hildesheimot pedig annak javaslom, aki a fenti kritériumoknak megfelelve már csak a 

megfelelő helyet keresi, és kifejezetten német nyelvtudását szeretné fejleszteni (egy olyan 

helyen, ahol a legkönnyebben érthető németet beszélik), akit érdekel a német kultúra, aki egy 

elfogadó, nyitott és barátságos országot keres, aki szereti a sört, a kolbászt savanyú 

káposztával, a szőke-kékszemű embereket kantáros bőrnadrágban, Bachot, Beethovent, a 

Volkswagent, vagy a BMW-t, vagy egyszerűen csak szeretné a sztereotípiáit leépíteni.  

 

 

Petus Melinda 

Hildesheim, 2017.01.25. 

 



 
  Néhány pillanatkép az egyetemi életből. 

Hildesheim, Marktplatz. A város – szerintem – legszebb tere. 



 
 

  

A rózsa a város jelképe. Baloldalon a legenda szerint 1000 éves rózsatő. Jobbra 

utcakép Fachwerkhausokkal, és a házak tövében növő rózsabokrokkal. 

A brémai kiránduláson. Mellettem a brémai muzsikusok szobra. 



 
 

 

 

 

Csoportkép Amszterdamban. 

Prágában egy török, egy spanyol és egy japán 

hallgatótársam társaságában. 


