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Sávolyi Sára vagyok végzős mesterszakos mechatronikai mérnökhallgató. Jelenleg a 

Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg egyetemen tanulok. Ez a második 

Erasmus ösztöndíj programom; először Plzenben, Csehországban tanultam, most Erlangenre, 

Németországra esett a választásom. Sok különbség van a két hely között, de mind a két helyen 

felejthetetlen élményekkel lettem gazdagabb. 

Erlangen egy 100.000 fős város sok egyetemistával, nagyon jó bicikli utakkal, körülbelül 20 

km-re Nürnbergtől. Az emberek többsége kerékpárral jár, így én is. Jól kiépített bicikli utak 

vannak, így akárhova könnyedén eljutok a kétkerekű kis gépemmel. Ez kifejezetten tetszik a 

városban. 

Szeptember 1-én utaztam Erlangenbe. Először az orientációs programokon vettem részt, ahol 

megkaptam a legfontosabb információkat az egyetemről, a kollégiumról, a városról és 

Németországról. Majd egy intenzív német nyelvtanfolyam következett, amit meglehetősen 

hasznosnak találtam. Sokat fejlődött a nyelvtudásom és bátorságot adott, hogy merjek minél 

többet németül beszélni. A nyelvkurzus és az iskolakezdés között körülbelül 1,5 hét 

szabadidőm volt. Akkor sokat utaztam. Jártam Münchenben a sörfesztiválon, Regensburgban 

és Nürnbergben is. Az egyetem október 12-én kezdődött. Összesen 5 tantárgyat tanulok angol 

nyelven és felvettem két féle német nyelvkurzust is. Hétköznap igyekszem tanulni, átnézni az 

angol nyelvű előadásokat és készülni a német nyelvi órákra, hogy hétvégén legyen időm 

utazni. Itt nincsenek évközi zárthelyi dolgozatok, helyette beadandókat kell készítenünk. 

Kollégiumban lakom, aminek az ára 200 EUR havonta plusz 25 EUR/hó az elektromos áram. 

Egyágyas szobám van, ami tartalmaz egy vizesblokkot és egy kis konyhasarkot is. A városban 

több kollégium is van, szerencsére az enyém helyezkedik el legközelebb a Technikai Karok 

épületeihez, ami a mindennapok során nagyon hasznos.  

A diákoknak van egy úgynevezett „Semesterticket”, amivel hétvégente és esténként ingyen 

tudunk Nürnberg vonzáskörzetében utazni. Nagyon szép a környék, így meglehetősen 

hasznos ez a bérlet. Távolabbi helyekre is utaztam már, ezek a kirándulások szervezett 

programok voltak az egyetem vagy egy diákszervezet által. A tanidő alatt ellátogattam már 

Zürichbe, Würzburgba, Rotthenburg-ba, Garmische Partenkirchen-be, Bamberg-be és 

Dresden-be. A leglenyűgözőbb számomra Garmische Partenkirchen volt, ez a legközelebbi 

település Németország legmagasabb pontjához, a Zugspizte-hez. Sajnos oda nem mentem fel 
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mivel köd volt és így nem túl sokat lehetett volna látni. Viszont jártam az Eibsee-nél, ami egy 

nagyon tiszta vizű, lélegzetelállítóan szép tó. Illetve túráztam a hegyekben. 

A Miskolci Egyetemhez hasonlóan itt is működik az úgynevezett „Buddyprogram”. 

Kiutazásom előtt a Buddym felvette velem a kapcsolatot. Először e-mailben, majd 

facebookon tartottuk a kapcsolatot. Bármilyen kérdéssel, kéréssel bátran fordulhattam hozzá. 

A kollégiumi szobám kulcsát is ő vette át, amit érkezésemkor adott át, valamint egy túrát is 

szervezett nekem és a többi külföldi diákjának, de a tanidőben csak egy párszor volt 

alkalmunk személyesen találkozni. 

Az ösztöndíj program nehezebb része még csak most jön, a vizsgaidőszak, ami itt február 8-

án kezdődik meg. Mivel február végén hazamegyek, így nekem kevesebb idő jut a vizsgákra, 

mint az itteni diákoknak, de sok más Erasmusos diák is hasonló helyzetben van, mint én. Úgy 

gondolom ez az időszak nem lesz egyszerű, de mindenképp megérte pályáznom az Erasmus+ 

ösztöndíjra. Hála a programnak sok csodás helyen jártam, sok új embert és kultúrát ismertem 

meg, kipróbálhattam magam egy idegen és ismeretlen környezetben. Ez a sok élmény és 

tapasztalat önállóbbá és talpraesettebbé tett. Úgy gondolom, ha valakinek megfordul a 

fejében, hogy jelentkezzen a programra, akkor az illető ne gondolkodjon ezen, hanem 

pályázzon, mivel az Erasmus+ egy rendkívüli lehetőség, melyet érdemes kihasználni. Én 

másodjára is jelentkeztem  
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Melléklet 

 

1. ábra: Kéllégiumom 

 

 

2. ábra: Egyetemi épületek 
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3. ábra: Erlangen 

 

4. ábra: Eibsee-nél 
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5. ábra: A Buddym által szervezett túrán 

 

 

6. ábra: Bringával Nürnbergben 
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7. ábra: Rheinfall (Svájc), Európa legnagyobb vízesése 

 

 

8. ábra: Dresdenben 


