
Kedves Miskolci Egyetemisták! 

Pallai Szilviának hívnak, a Miskolci Egyetem marketing mesterszakos hallgatója 

vagyok. A 2014/2015-ös tavaszi félévemet az Erasmus+ mobilitási programnak köszönhetően 

Németországban, Aschaffenburgban töltöm immáron negyedik hónapja, és nehéz arra 

gondolni, hogy már csak 6 hétig élvezhetem ezt a kihívással teli német kalandot. 

Már a BSc tanulmányaim alatt is érdekelt a külföldi részképzés gondolata, a 

csoporttársaim Erasmus élménybeszámolói pedig még inkább meggyőztek arról, hogy ez egy 

nagyszerű és kihagyhatatlan lehetőség az egyetemi évek alatt, sőt mi több a leendő 

munkáltatók számára is vonzóbb egy Erasmus ösztöndíjas hallgató, aki szaktudását és 

nyelvtudását külföldön is kamatoztatja. Ezért a mesterképzésre jelentkezésemkor már 

tudatosan terveztem az Erasmus+-ra való jelentkezésemet és felkészülésemet. 

A turizmus diplomámhoz angol és német nyelvből szereztem idegenforgalmi 

szaknyelvvizsgát, ezért abban biztos voltam, hogy Németországba szeretnék menni a 

nyelvgyakorlás miatt egy viszonylag kisebb városba. Ezek után véletlenszerűen választottam 

Aschaffenburgot, és még inkább örültem a döntésemnek, amikor kiderült, hogy Miskolc 

testvérvárosa és a két egyetem partner egyetem. Ennek köszönhetően kaptam a 

polgármestertől háromhavi városi közlekedési bérletet és erre a szemeszterre egy 

vendégbelépőt az uszodába, a strandra és a múzeumokba. Máskülönben Aschaffenburg 

csupán 40 km-re fekszik Frankfurt am Maintől, és a legtöbb európai nagyváros pár óra alatt 

könnyen elérhető. További előny, hogy a diákhotelünk, saját apartmannal közvetlenül a 

főiskolához tartozik. 

Márciusban, két héttel a félévkezdés előtt részt vettünk mi, nemzetközi diákok az 

’Orientation Week’- en, ami során megismerkedtünk egymás kultúrájával, a német ’study 

buddy’- kal, Aschaffenburg-gal, illetve interkulturális tréningen és számos kiránduláson 

vettünk részt és látogattunk el Miltenbergbe, Würzburgba, Bambergbe és jó párszor 

Frankfurtba. 

Természetesen, amióta itt vagyok már a német konyha több remekét is megkóstoltam, 

és nagy örömömre az egyik „Schweinebraten’ étel selfim bekerült a 2015-ös online Erasmus 

receptgyűjteménybe. A Tempus Közalapítvány 2015 tavaszán hirdette meg az „Oszd meg 

velünk kedvenc Erasmusos ételed!” felhívást az Erasmus ösztöndíjjal Európában. 

Multikulturális társaság vagyunk, a többiek Jordániából, Finnországból, Mexikóból, 

Brazíliából, New Yorkból, Dániából, Spanyolországból, Angliából, Litvániából jöttek. Az 

egyik legjobb barátnőm taiwani, a másik pedig egy török, az utóbbit egy katolikus 
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teadélutánon ismertem meg. Nekik köszönhetően megkóstoltam egy-egy tradicionális 

specialitást, amiket imádok. De a többiekkel is rögtön megtaláltam a közös hangot, például a 

mexikói- és a török sorozatoknak köszönhetően, amiknek korábban fanatikus rajongója 

voltam, úgy látszik megérte. Ugyanakkor a fiúktól is megtanultam már pár kifejezést arabul, 

és megkedveltem a török mellett az arab zenét is. 

Itt később kezdődött a félév és tovább is fog tartani. Business Administration szakon 

angolul tanulok és természetesen német nyelvkurzusom is van, amit teljes mértékben 

kiegészít az online, ingyenes Erasmus nyelvtanfolyam. A kötelező óra-, cég- és 

gyárlátogatások mellett a Moodle rendszerbe töltjük fel hétről hétre az évközi feladatokat. A 

tananyag pedig mindig elérhető az E- learning- nek és a modern könyvtárnak köszönhetően. 

Örültem, hogy volt egy kis időm pihenni az otthoni vizsgaidőszakom után, mert bizony 

májusban teljesítenem kellett a felvett marketinges tárgyaimat, de egy bő hétig újra a 

családommal tudtam lenni, és nemcsak ők, hanem a magyar ételek és a magyar szó is 

hiányzott, ennek ellenére nagyon is vágytam, hogy visszajöjjek Aschaffenburgba. 

Már két prezentáción és egy szóbeli vizsgán is túl vagyok, és további feladatok várnak 

rám a beadványokkal együtt egészen július végéig. Az egyik professzor asszony javaslatára 

jelentkeztem az idei két hetes nyári egyetemre is, ahol turizmus és marketing témájú 

előadások lesznek üzleti tanulmányokkal kiegészítve, ami számos céglátogatással, egy közös 

projekt munkával és Müncheni városlátogatással fog zárulni, illetve további 6 kreditet is 

szerzek. Mi több itt is élvezhettem a partnervárosi kapcsolatok előnyeit, mert a jelentkezési díj 

nagyon olcsó volt, szinte töredéke az eredeti összegnek. 

 

A legfontosabb tanulságot számomra az jelenti, hogy sikerült megismernem és 

megértenem a személyes tapasztalatok és az előadások, az eltérő üzleti kultúrák 

tanulmányozása révén a többiek által képviselt nemzetek kulturális különbségeit. 

Nagyon összetartó csapat vagyunk, biztos, hogy fájdalmas lesz a búcsú júliusban, hiszen 

egy nagycsalád lettünk és, ahogy a velük megünnepelt szülinapomat, az együtt átélt közös 

bulikat és élményeket nem fogom elfelejteni, úgy őket sem, és biztos vagyok benne, hogy 

hiányozni fognak. 

 

Mindenkinek őszintén tudom ajánlani a külföldi részképzést, és azt tanácsolom, hogy 

merjen belevágni az ismeretlenbe, lépjen ki a komfort zónájából és bízzon magában, mert én 

is csak megerősíteni tudom, hogy új emberként és sokkal gazdagabban fogok hazatérni. 

Ráadásul, ha adott egy visszautasíthatatlan lehetőség jelentős anyagi támogatással, hogy egy 
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külföldi egyetemen is bizonyíthat elsősorban magának, majd másoknak, akkor ne hagyja ki, 

mert később bánni fogja. Az Erasmus ösztöndíjnak köszönhetően három napot Berlinben is 

tölthettem, ahol az összes nevezetességet láttuk a barátnőmmel és a lengyel ismerőseinkkel. 

Az Aschaffenburgi Egyetemet egyaránt ajánlom a közgazdász hallgatókon kívül a 

mérnököknek és a jogászoknak is, mert egyformán színvonalas oktatást biztosítanak a 

hallgatóknak. Ha a beszámolóm még nem elég vonzó, akkor az egész nyáron át tartó városi 

rendezvények biztosan meggyőzik a hallgatókat, hogy érdemes Aschaffenburg-ot választani, 

mert ez a város is egy fiatalos egyetemváros. 

Köszönöm a Miskolci Egyetemnek, hogy ennek a kalandnak a részese lehettem, 

köszönöm a tudást, az élményeket és az élettapasztalatokat, amelyeket szereztem! 

 

 

Aschaffenburg, 2015.06.15. 
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Mellékletek 
 

1. Hochschule Aschaffenburg főépülete, márciusban 

 
 
 
2. Frankfurt – városlátogatás - Main Tower 
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3. Johannisburg kastély – egy délutáni vasárnapi séta áprilisban 

 
 
4. Miltenberg Faust sörfőzde - idegenvezetés a városban, utána egy órás látogatás, 
sörkóstolással a híres sörfőzdében 
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5. Bambergben egy kávézóban – városnézés utáni csoportkép 
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6. Berlin – East SideGallery – Májusban Pünkösdkor 

 
 

7. Frankfurt – vásárlás egy ’átlagos’ szombaton a török barátnőmmel 
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