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DIPLOMA UTÁNI SZAKMAI GYAKORLATOM NÉMETORSZÁGBAN

A diplomámhoz közeledve 2017 októberében fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy
pályafutásomat külföldön szeretném elkezdeni. Épületszerkezetek tervezése gyakorlaton beszélgettem
csoporttársaimmal az ötletemről, hogy szeretnék Németországban munkát keresni, a mélyvízbe ugrani. A
monológomat türelmesen végighallgatva egyikőjük egy remek ötlettel állt elő: nem kell feltétlenül ennek a víznek
annyira mélynek lennie, ugyanis az egyetemnek diploma utánra vonatkozóan is van Erasmus programja. Nem
sokat tanakodtam a dolgon, egyből fel is kerestem a programmal foglalkozó titkárságot. Az Erasmus
koordinátortól minden tájékoztatást megkaptam, mi szerint mit várhatok el a pályázattól: nyelvi és pénzügyi
támogatást, felkészítő foglalkozásokat, segítséget a szakmai gyakorlat kereséséhez.
Éppen ezeknek a támogatásoknak köszönhetően nem érzem úgy, hogy sok nehézséggel kellett
szembenéznem, a dolgok gördülékenyen követték egymást. Elkészítettem a német nyelvű önéletrajzomat és
portfóliómat, novemberben már el is küldtem őket a számomra szimpatikus helyekre Nürnberg városán belül. Az
e-mailjeimre hamar pozitív választ is kaptam, januárban a vizsgáim után repültem is állásinterjúra, ahonnan már
álláslehetőséggel utaztam vissza befejezni tanulmányaimat.
Hamar eltelt a fél év, lediplomáztam, és már pakoltunk is össze párommal a költözésre. Az autónk
minden rését kitöltöttük a cuccainkkal, mondhatni majdnem az egész életünket begyűrtük egy személyautóba.
Sikerült még kiutazás előtt albérletet találnunk a munkahelyemtől 200 méterre, ami hatalmas szerencsének
mondható a nyugati nagyvárosokban uralkodó lakáshiány miatt. Ráadásul egész jó áron: 670 eurót fizettünk egy
részben felújított, egy szoba plusz nappalis lakásért. Ez németországi viszonyokhoz képest nagyon jónak
mondható. Azzal a ténnyel, hogy a lakásokat teljesen üresen, bútor nélkül adják ki, itt kellett szembesülnünk, de
szerencsére fél év alatt összegyűjtöttünk annyi tartalékot, hogy az alapvető bútorokat meg tudjuk magunknak
venni. Erre mindenkit figyelmeztetnék, aki szeretne nekivágni a külföldi szakmai gyakorlatnak. A boltokban az
élelmiszerek ára egyáltalán nem drágább, mint Magyarországon, sőt van, ami olcsóbb is. A szolgáltatások, mint
a mozi, fodrász, étterem viszont drágábbak, viszont az emberek az itteni fizetésekből ezeket megengedhetik
maguknak.
Nürnbergbe nagyon hamar beilleszkedtünk, a város csodálatos, tele lehetőségekkel. Villamos és metró
mindenhova közlekedik, ahová mégsem, oda helyi busszal tudtunk eljutni. Különösen szép a belváros karácsony
idején, nem gondoltam volna, hogy az ünnepi hangulatot ennyire maximálisan fel lehet fokozni. A bajor kis falvak
igazi idilli német kisváros látványát keltik, ilyen helyen élve nem csodálkozunk már, hogy mindenki kedves, akivel
csak találkozunk. A belvárosban mindig hatalmas pezsgés van, a kávézók és éttermek terasza egyből megtelik
még tél közepén is, ha kibújik pár napsugár a felhők mögül. Az Erasmus életből én kimaradtam, hisz szakmai
gyakorlatra érkeztem, nem pedig egy egyetemre. Ettől függetlenül multikulti barátságokat kötöttem, spanyol
munkatársammal jobban megértjük egymást, mint sok magyar anyanyelvű ismerősömmel. Itt jöttem rá, hogy a
származás, a nyelv nem igazán számít egy barátság kialakulása esetén.
A munkahelyemre szinte csak jót tudok mondani. Hihetetlenül toleránsak, mindenben kapok segítséget,
megbecsülik a munkámat. Kicsit féltem, hogy mi lesz, ha nem értek valamit, de ebből egyáltalán nem csinálnak
problémát. Egy kis építészmérnöki cégnél dolgozom, ahol összesen négyen vagyunk, az ügyintézővel együtt. A
feladataim a tervezés első szakaszától a kivitelezés végéig tartanak, ezért rendkívül komplex készségeket igénylő
munkakör. Rengeteget kell még tanulnom, de úgy érzem, jól veszem az akadályokat.
Fél évre visszatekintve egyáltalán nem bántam meg a döntésem, hogy Németországban helyezkedtem
el építészmérnökként. Az Erasmus program segítségével egy biztos, hosszú távú munkát találtam magamnak.
Megismerhettem egy teljesen más világot, ahol az emberek toleránsabbak, nyitottabbak az új lehetőségek iránt.
A német nyelvi készségeim fejlődésével úgy érzem új gondolkodásmódra tettem szert, a személyiségem több
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rétűvé vált. Mindenkinek bátran ajánlom, hogy lépjen ki a komfortzónájából és vállaljon munkát külföldön, mert
az élet rövid a világ pedig hatalmas ahhoz, hogy az életünket egyetlen egy országban töltsük el. 

