
Kedves Olvasó! 

 
Fedor Laura vagyok, másodéves nemzetközi gazdálkodás szakos hallgató. Mindig is imádtam 

utazni, ezért nem volt számomra kérdés, hogy részt vegyek-e az Erasmus+ program keretében 
külföldi képzésben. Történetem tavaly februárban kezdődött, amikor kiírásra került a 2020-21 
tanévre szóló pályázat. 

 

Felkészülés és jelentkezés 

Ahhoz, hogy külföldön és nemzetközi környezetben is helyt tudjak állni, valamint, hogy minél 
több európai kultúrát megismerhessek, jelentkeztem az Erasmus Student Network-höz, ahol 
mentorrá váltam. Feladatom az egyetemünkre érkező diákok segítése, integrálása volt, és 

mindezt rendkívül befogadó és kedves emberek társaságában, akik közül sokakat mára 
barátaimnak nevezhetek. Ahogy folyamatosan fejlődtem a szervezeten belül, és egyre több 

nemzetiséggel és személyiséggel ismerkedtem meg, úgy éreztem, hogy most kell megragadni 
az alkalmat, ezért beadtam jelentkezésemet a 2020/21-es tanév második félévére szóló 
részképzési pályázatra, három németországi egyetemre, melyek közül mind más és más, mind 

környezetileg, mind képzésileg. Mikor megkaptam a döntést és a visszajelzést, hogy az első 
helyen megpályázott egyetem fogadott, elkezdődhetett az adminisztrációs időszak ugyanakkor 

rendkívül izgatott voltam. Kiválasztottam, hogy melyek azok a kurzusok, amelyek legjobban 
illenek a szakirányú képzésemhez, valamint melyek azok, amik ezeken kívül érdekelnek. 
A kiutazás előtti legmozgalmasabb időszak december és január volt, ugyanis a németországi 

egyetem ekkor kérte be az számukra nélkülözhetetlen dokumentumokat, illetve ekkor volt 
esedékes a CampusMundi ösztöndíj megpályázása is, melyet sikeresen elnyertem, és bár több 

adminisztrációval jár, mint az Erasmus+ nyújtotta ösztöndíj lehetőség, a magasabb ösztöndíj 
összeg nagyobb anyagi biztonságot nyújt számomra. Az adminisztrációs időszak lezárulása 
után már csak az utazásra kellett koncentrálnom. 

 

Utazás és első napok  

Márciusban, a koronavírus világjárvány elleni védekezés ideje alatt még sokkal erőteljesebben 
jelen voltak a szabályozások, így az utazás megszervezése jelentős nehézségeket okozott .  Az 
fogadó országba történő eljutás tervezésekor a vonattal vagy a telekocsival történő utazási 

lehetőségek kerültek átgondolásra, azonban a vonatjáratok a Covid-19 helyzet miatt 
bizonytalanok voltak, mivel folyamatosan változtak, és legjobb esetében is háromszor kellett 

volna átszállnom, ezért a telekocsira esett a választás. 16 órányi utazás után, Linzen és 
Salzburgon keresztül, este 10 óra után érkeztem meg Nürtingenbe, a kollégiumba. Ekkor a 
magyarországi kijárási korlátozás este 8 és reggel 5 óra között volt, Baden-Württembergben 

azonban az alacsony esetszámok miatt ekkor nem volt érvényben efféle szabály. A késői 
érkezésem azt is eredményezte, hogy a kollégiumba hivatalosan nem lehetett volna beköltözni, 

ezért külön kellett egyeztetnem az egyetemi kapcsolattartókkal, akik megoldásként egy 
kollégiumban élő diák segítségét kérték. Az akkor érvényes szabályok szerint választhattam, 
hogy 5 munkanapot töltök karanténban és a 6. munkanapon tesztelnek, vagy 10 napot töltök a 

szobámban. Számomra kedvezőbb opció volt a tesztelés, amit az egyetemi orvos végzett, 
gyorsteszttel, az eredményt pedig 15 percen belül már megkaptam, ezért megszűnt a bezártság, 

A karantén során a mentorom és a többi diák is rendkívül segítőkész volt .  



Képzés és oktatás 

Németország ezen részében az egyetemi képzés egy hónappal később kezdődik a 
magyarországihoz képest. Különbség emiatt, hogy rövidebb a nyári szünet, de van egy 

hosszabb időszak az első és a második félév között, hátrány számomra, hogy mire az otthoni 
vizsgaidőszak már véget is ért, a német még el sem kezdődött.  Érkezésemet követően számos 
egyetemi oldalhoz és platformhoz kaptam jelszót, ilyen például a NEO (melyben a 

tárgyfelvételt, regisztrációt intéztük kötelezően, ezen kívül pedig könnyen kezelhető naptárban 
láthattuk az óráinkat, megbeszéléseket, illetve amit mi is bővíthettük egyéni időpontokkal), a 

Microsoft Teams, a FlexNow (a vizsgákra való jelentkezés és a jegyek eléréséért), és az 
egyetemi levelező rendszer. A félév bár online, mégis gördülékenyen haladt, pár technikai 
problémát leszámítva (például a viharok miatt néha megszakadó internet), a vizsgáink pedig 

jelenléti módon kerülnek megszervezésre az egyetem épületeiben. A félév során hat kurzust 
teljesítettem/teljesítek, azonban igyekeztem a gazdasági kurzusokat minél változatosabban 

összeállítani, így foglalkozhattam az Európai Uniós gazdaságpolitikával, nemzetközi vállalatok 
pénzügyeivel, globalizáció és fenntarthatóság témakörével, nemzetközi gazdasági joggal és 
természetesen a német és angol nyelvekkel. A kurzusok mindegyikének alapnyelve az angol, 

így a kommunikáció zökkenőmentes a diákok és tanárok között, a német társalgás során pedig 
mindenki rendkívül türelmes és segítőkész.  

 

Hol jártam, mivel gazdagodtam? 

Hegyek veszik körül Nürtingent, a kollégium egy erdő szélénél helyezkedik el. Az épület 

mellett található egy kis park, melynek növényeit az egyetem agrártudománnyal foglalkozó 
diákjai telepítik és gondozzák. A parkon belül van egy kis tó, kacsákkal, piknikezéshez 

alkalmas terület, a kerttől tovább haladva pedig körülbelül 10 perc alatt eljutunk egy 
lovardához, ahol az állatok szabadon vannak, és lehet őket simogatni, fotózni, vagy csak 
mellettük sétálni.  

Szeretnék kiemelni pár helyszínt, illetve várost, ahová volt lehetőségem eljutni és igazán 
maradandó élményt okozott. Az első hely, ahová eljutottam az a Neuffen vár volt, mivel ki 

szerettük volna használni a túrázási lehetőséget. Az egyik fő akadály az út során a szokatlan 
áprilisi hőség volt, több, mint 30 fokban másztunk fel a hegy tetejére, azonban a csodálatos 
kilátás és egy kis hűsítő odafent kompenzált minket a megpróbáltatásokért. A szívemben 

második helyen Ludwigsburg szerepel, illetve az ottani Märchengarten, ahol kis házikókat 
állítottak fel, melyekben egy-egy gomb megnyomásával interaktívan játszanak le olyan 

mesékből részleteket, mint az Aranyhaj, Hófehérke, Jancsi és Juliska, valamint a németek által 
kedvelt Max és Móric történetek. Esslingen utcáin sétálva egy torony oldalához rögzített rúdon 
„táncolt egy szobor”, a sétálók feje felett. És természetesen kár lenne kihagyni Stuttgartot, a 

tartomány központját. Több hétvégét töltöttem el itt az újonnan szerzett barátaimmal. Volt, 
hogy csak vásárolgattunk (amikor már lehetett), de eleinte egy kellemes sétára, illetve 

városnézésre volt csak lehetőségünk.  
Érdekesség és előny a német közlekedésben, hogy a diákok számára, a diákigazolványuk 
felmutatásával, abban a közlekedési régióban, ahova az egyetem tartozik, ingyenes az utazás 

minden hétvégén és ünnepnapon, valamint a hétköznapokon is este 6 óra után.  
 

A félévemnek még nincs vége, ezért még számtalan helyre szeretnék eljutni, például a 
Mercedes múzeumba, a stuttgarti állatkertbe.  
Rendkívül boldog vagyok, hogy ezzel a lehetőséggel éltem, és rengeteg élményt birtokolva 

megyek haza.  

  



Akik pedig még nem döntöttek, hogy szeretnének-e részt venni a programban, csak bátorítani 

tudom, továbbá véleményem szerint kihagyhatatlan lehetőség. Ha órákon keresztül 
mesélhetnénk, akkor sem tudnám az érzést átadni. Ezt át kell élni.  

Az itt szerzett tudás, tapasztalat, kapcsolatok hatással lesznek az életpályámra, karrier 
lehetőségeimre és szélesebb látókört biztosítanak számomra. Hatással volt rám egy idegen 
országban élve az eltérő kulturális, vallási és gazdasági háttérrel rendelkező országokból érkező 

diákokkal kialakított kapcsolat és együttműködés során pedig fejlődött a globálisabb 
gondolkodásmódom. 

Rendkívül segítőkész emberek készítettek fel a kiutazásra, és segítették az ittlétem. Nem csak 
a két egyetem részéről, hanem a CampusMundi pályázattal foglalkozók is, valamint az összes 
diák, akivel kapcsolatba kerültem, Hálás vagyok a lehetőségért és a támogatásért, hiszen egy 

életre szóló, örök élményben részesültem, számos nemzetközi kapcsolat és barátság alakult ki. 
 

Köszönet mindenért! 
 
Tisztelettel: 

Fedor Laura 



1) Az egyetem épülete – itt található a nemzetközi iroda és a legtöbb 

vizsgám is itt lesz

 

  



2) Ludwigsburg – Märchengarten: A képen Rapunzel tornya látható, a kert 

többi részében pedig kis házikók segítségével mesélnek el történeteket, mint 

például a Hófehérke, Hamupipőke, vagy a németek által kedvelt Max és Móric

 

  



3) Ludwigsburg belvárosában „A jelzőlámpa kígyója”

 

  



4) „Az esslingeni táncos” 

 



5) Esslingen felülnézetből, kilátás a várfalról

 

  



6) A kollégium épülete

 

  



7) A kollégium egyik konyhája – elsődleges közösségi terünk

 

  



8) A kollégiumi szobám - rendkívül fontos a német felfogásban a 

privátszféra védelme, ezért csak egyszemélyes szobák vannak, és 2 szoba lakója 

osztozik egy fürdőszobán 

 

  



9) A kollégium mellett található lovarda mindenki számára megközelíthető, 

az állatok etetése azonban tilos 

 

  



10) És míg otthon elviselhetetlen a hőség, a napokban itt jég esett  

 


