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Ha egy egyetemi, főiskolai hallgatónak azt mondják, hogy Erasmus program, akkor mi az első 

dolog, ami eszébe jut? Lehetőség! Egy olyan élmény, melyet csak az érthet meg, aki részt vesz 

benne. Életre szóló barátságok, utazások, pillanatnyi örömök, spontán ötletek, 

tapasztalatszerzés, önállóság, pénz beosztás és még sok minden olyan érték, melyekre a 

program lehetőséget nyújt. 

Már egyetemi éveim előtt eldöntöttem, hogy minimum egy szemesztert külföldön szeretnék 

tölteni. Mindig is kerestem a lehetőségeket, hogy külföldi diákokkal kerüljek kapcsolatba és 

építsek egyfajta barátságot, így különböző diákszervezetekbe léptem be, többek között 

AIESEC illetve Erasmus mentor program.  

Mindig is egy kicsit irigykedve néztem, mennyire felszabadultak, lelkesek, jókedvűek, 

nyitottak, barátságosak. A Miskolcon tanuló külföldi diákok családtaggá váltak egymásnak, 

együtt töltötték mindennapjaik, programokat szerveztek, segítettek egymásnak és támogatták 

egymást mindenben. Így én is úgy döntöttem, hogy megragadom a lehetőséget egy életre szóló 

élményre, így a 2015/16-os őszi félévre benyújtottam a pályázatom.  

A választásom Magdeburgra esett, mivel egyrészt a német tudásomat szerettem volna 

fejleszteni, másrészt nagyon jó barátságot ápol a város a Miskolci Egyetemmel, harmadrészt 

sok jót hallottam az itteni Erasmusról. Az első kihívást a rengeteg papírmunka, határidő és 

kapcsolattartás jelentette. Precíznek, pontosnak és önállónak kellett lenni, tanárokkal 

egyeztetni, a partneregyetemmel a folyamatos kapcsolattartás elengedhetetlen volt. Aztán jött 

az utazás megszervezése, minél költséghatékonyabb, annál jobb. Így 2015. szeptember 25.-én 

két miskolci diáklánnyal együtt nekivágtunk a kalandnak. 

Az első hét itt is rengeteg papírmunkával és ügyintézéssel telt, de nem baj, mert a német nyelvet 

intenzíven tudtam használni. Szerencsére már voltak, akik hamarabb érkeztek, így segítséget 

tudtak nekünk nyújtani a sok tennivalóhoz. Ezen kívül lehetőségünk nyílt egy egyhetes intenzív 

német nyelvkurzuson részt venni, melynek keretei között rengeteg információt kaptunk a 

városról, az ország kultúrájáról, nevezetességekről. Tippeket, tanácsokat adtak nekünk melyek 

szükségesek lehetnek az itt tartózkodásunk ideje alatt.  

Ez egy nagyon jó lehetőség volt a többi Erasmus diák megismerésére. Nem csalódtam, hiszen 

itt is mindenki közvetlen, barátságos és nyitott volt már az első perctől kezdve. Egy nagyon jó 

közösség alakult ki, eleinte főleg az olaszokkal ismerkedtünk meg, próbáltunk egymás 

kultúrájáról többet megtudni, illetve nekik nagyon tetszett a magyar nyelv, így tanítottunk 

nekik 1-2 hasznos szép magyar kifejezést, melyet örömmel hangoztattak.  



Az első két hét nagyon mozgalmasan telt. Az itteni Erasmus csoport nagyon sok jó programot 

szervezett nekünk. Körbevezettek minket az egyetemen, koktél estet tartottak, welcome 

breakfast-et szerveztek, salsa esten vehettünk részt, lehetőségünk nyílt egy kirándulásra 

Németország fővárosába, Berlinbe, színházba vitték a diákokat, illetve minden csütörtök este 

közös programokat csináltunk, például társasjáték, billiárd, csocsó. Ez is egy nagyon jó 

lehetőség volt a kapcsolatok építésére.  

Németországban egy hónappal később, októberben kezdődik a tanítás. Kíváncsian vártam, 

milyenek lesznek az órák, mennyire összeszedettek, követhetőek illetve a tanárok és diákok 

hozzáállását szerettem volna megtapasztalni. Azt kell mondjam, mindegyik pozitív csalódás. 

Nem véletlen a sztereotípia a németekről (precízek, pontosak, kitartóak, rendezettek), hiszen 

mind a tanárok, mind a diákok rendelkeztek ezekkel a tulajdonságokkal. Nincs késés az óráról, 

minden óra után felrakják a tananyagot, a diákok lelkesen vitába szállnak egymással, saját 

véleményüket örömmel osztják meg az órákon, lelkesek és rengeteget kérdeznek, mondhatni 

tudásszomjasak. Próbáltam velük lépést tartani, ellesni prezentációs készségüket, hogyan 

építek fel előadásukat, és többek között, hogy merjek kérdezni. Legyek magabiztos, nincs rossz 

kérdés, érdeklődjek és tapasztaljak.  

Úgy gondolom, hogy nemcsak a tantárgyak segítik a tudásom bővítését gazdaságtudomány 

területén, hanem az itteni mentalitás is. A jövőre nézve mindenképp nagy előnyt jelent az itt 

megszerzett tapasztalat. Nemcsak a személyes fejlődéshez járul hozzá az Erasmus plus, hanem 

szakmai fejlődéshez is. A könnyebb, rugalmasabb döntéshozáshoz, kommunikációs 

készséghez, prezentációs készséghez, szervezettséghez, tehát nagyon sok olyan 

tulajdonsághoz, ami a jövőbeni munkavállaláshoz elengedhetetlen. Önmagad megismeréséhez, 

képességeid fejlesztéséhez egyaránt hozzájárul. A külföldi tanulmányok azt sugározzák, hogy 

az illető összeszedett, bátor, akar előrehaladni, céltudatos, mobilis és nem ijed meg az előtte 

való akadályoktól. Nyitott az újra, nem előítéletes, hanem elfogadó. És tapasztalataim alapján 

ez tényleg így van.  

 

 

 

 

 



Képek városokról, összejövetelekről, kirándulásokról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez a kép Magdeburg egyik látványosságát ábrázolja, a Grüne Zitadella-t, vagy más néven 

Hundertwasserhaus. Érdekes építési stílusban épült, megtalálható benne mindenféle 

szolgáltatás (pl. étterem, fogorvos, fodrász stb..) 

 



Csoportkép a német fővárosban, Berlinben. A magdeburgi Erasmus csoport kirándulást 

szervezett nekünk idegenvezetővel. Rengeteg látványosságot nézhettünk meg, és egy szép 

napot tölthettünk együtt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berlin egyik nevezetessége, az East Side Gallery előtt állok. Nagyon érdekes volt látni a Berlini 

Falra festett képeket, magyarok által készített műveket is láthattunk. Nekem személy szerint a 

képen látható falrészlet volt a kedvencem.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Október elején egy gyönyörű őszi napon a Harz hegységben kirándultunk egyet. 

Gyönyörű kilátás nyílt a völgyben fekvő kisvárosokra, illetve a táj szépsége is 

magával ragadó volt.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Csoportkép egy gyönyörű német városban, Drezdában. A képen rengeteg 

nemzetiségű, köztük dominikai, indiai, olasz, francia, cserediák látható. Nagyon 

sok nevezetességet csodálhattunk meg, köztük a Frauenkirche-t, vagy éppen a 

legendás történelmi karácsonyi vásárt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




