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Mészáros Brigitta vagyok, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán tanulok, 

Történelem tanári mesterszakon. Az Erasmus + ösztöndíjnak köszönhetően a 2015. április 

15.-én érkezhettem meg Németországba, a Kölni Egyetemre. 5 hónapot tölthetek el itt 

külföldi részképzés keretében.       

 Hosszú út vezetett el idáig, hatalmas gombóccal a torkomban és megannyi kérdéssel a 

fejemben. Busszal utaztam, hiszen nem kevés holmit kellett magammal hoznom erre az 

időszakra.            

 Az első napok az ismerkedés jegyében teltek. Elsőként a város nevezetességeivel 

ismerkedtünk meg társaimmal együtt. Jártunk a dómban, hajókáztunk a Rajnán és bicikliztünk 

a városban. Később aztán a kölni polgármester is ünnepélyes keretek között „Kölni 

polgárokká fogadott bennünket”. Az első esték az ismerkedéssel teltek a közös beszélgetések 

alkalmával. Más országok, más kultúrák és megannyi különböző személyiség. Azonban 

hamar megtaláltuk a közös hangot, hiszen mindannyiunk kezében ott van egy kis kavics, 

amely egy nagy sziklává áll össze, ezt nevezzük mi Erasmusnak. .   

 Azonban lassacskán megkezdődött a Sommersemester. A megnyitón rengeteg ember 

vett részt, hiszen kb. 48.000 hallgatója van most az egyetemnek, ebből évente 2000 Erasmus-

hallgató. Hat előadást vettem fel, annak okán, hogy meglegyen az előírt 30 kredit.  A 

tanárokat személyesen kerestem fel, hogy megbeszéljük a felmerülő kérdéseket és a későbbi 

számon kérés folyamatát. Így nemsokára sor kerül az első „Klausur-ra” írásban vagy szóban, 

valamint házi dolgozatokat is írnom kell folyamatosan. A tanárok rendkívül segítőkészek és 

rendelkezésünkre állnak. Minden előadást németül hallgatok, így ezért néha akadnak 

nehézségek a nyelvből adódóan, de tanáraink is tudják ezt.  Az egyetem pedig lehetőséget 

biztosít további nyelvtanfolyamra egy előzetes színt felmérő alapján. Mind szakmai, mind 

nyelvi szinten rengeteg új ismeretet sajátítottam el és sajátítok el napról napra.  

  A későbbi szakdolgozatom is egy német témát ölel fel, ezért igyekszem a 

lehetőségekkel élni és elmerülni a német szakirodalmakban.    

 Az egyetemi élethez itt is szorosan kapcsolódik a kollégium. Bár azt tudni kell, hogy 

kevés kollégiumi férőhely van a diákok számára Németországban. Hatalmas nagy a 

versenyfutás a szobákért, érdemes már egy fél évvel korábban beadni a pályázatot a 

férőhelyekre. Az árak nagyjából 200- 450 Euró között mozognak. A szobák egy ágyasak, hisz 

fontosnak tartják, hogy a tanulók megfelelően tudjanak készülni és tanulni a 

mindennapokban. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy sikerült szobát kapnom az 

egyetemhez legközelebbi kollégiumban. Sok más Erasmus-diák él itt.    

 A folyosókon 10-12 szoba van a közös helységekkel együtt. A konyhában van egy 
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közös nagy étkező, ahol sok időt töltünk el együtt.       

 Gyakran szervezünk közös étkezéseket, legutóbb egy nemzeti estet tartottunk, ahol 

mindenki bemutatta saját nemzeti ételét. Bár a mi „Gulaschunkat” a legtöbb külföldi ismeri, 

azért szerencsére tudtam újdonságot mutatni. Amennyiben időnk engedi, sok időt töltünk 

együtt a kollégiumban. A legtöbb diák egész távoli országból származik, van olyan, aki 

évente egyszer jár haza, mint például a japáni lányok, vagy a srácok Indiából. Sokat segítünk 

egymásnak, legyen szó akár tanulásról, akár a hétköznapi életben fellépő problémákról. Sokat 

beszélgetünk egymás hazájáról és arról kinek milyen otthon, néha egész érzelmes 

beszélgetésekbe is keveredünk.        

 Az ESN rengeteg programot szervez számunkra, főként hétvégenként, hogy hétköznap 

teljes mértékben az egyetemre tudjunk koncentrálni. Nem régiben egy Kölnhöz közeli helyen 

voltunk, Drachenfelsben, ahol egy csodás kastélyt néztünk meg. De többek között jártunk már 

Bonnban, Heidelbergben, Brüsszelben és folyamatosan szerveznek más utazásokat a német 

nagyvárosokba. Az Inetrnational Office is nagy figyelmet szentel annak, hogy 

megismerkedjünk nem csak a kölni hagyományokkal, hanem betekintést nyerhessünk a német 

tradíciókba és mindennapokba.        

 Nyílván sokakban felmerül az anyagi vonzata a dolgoknak, hiszen ez sem mellékes. 

Az egyetem nyújtotta anyagi támogatás nagyjából elegendő, ha az ember nem költekezi magát 

túl. Az élelmiszerárak ugyanazon az áron mozognak, mint otthon. Ha szerencséje van az 

embernek, vagy kitapasztalja a megfelelő helyeket akár még kedvezményes áron is 

vásárolhat.  Szemeszterdíj ugyebár nincsen, de ugyanakkor ki kell fizetnünk a szemeszter 

elején kb. 280 eurót bérletre. A bérlet az egész tartományra érvényes bármely közlekedési 

eszközre egészen áprilistól októberig. A könyvtári beiratkozásánál nem kell fizetni, valamint a 

menzán is hatalmas nagy választék áll a diákok rendelkezésére.    

 Azt gondolom pár sorban nehéz leírni, mint is jelenthet egy külföldi ösztöndíj egy 

ember életében. Sok tapasztalattal lettem gazdagabb, néha nem egyszerű egyedül, de kicsit 

már másképp látom a világot, már nem olyan kicsi, mint korábban gondoltam.  Bátran 

kimerem jelenteni, hogy aki egy ilyen ösztöndíj mellett dönt az nem fog csalódni és élete 

egyik legjobb döntésének fogja tartani. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az 

ösztöndíj nem csak külföldi részképzésre, hanem szakmai gyakorlatra is lehetőséget biztosít. 

Azt tanácsolnám, hogy akinek lehetősége van, az ne habozzon és ragadja meg az alkalmat, 

mert azok az élmények, amelyek itt érnek egy embert örökre feledhetetlenek maradnak ! 
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Az első találkozás a főtéren  

 

 

A kölni polgármester fogadott bennünket 
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Brüsszelben is jártunk! 

 

 

Drachenfels 
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A dómnál jártunk 

 

 

 

Naplemente a városban 
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Egy kis móka az órák után  

 

Rhein im Flammen with ESN Köln  
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