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Élménybeszámoló
Az elhatározás
Nehéz megfogalmazni, hogy pontosan miért is szerettem volna külföldön tölteni egy
félévet. Valahogy mindig bennem motoszkált egy érzés, hogy mennem kell.
Már kicsi koromtól kezdve kalandvágyó voltam, új élményeket, helyeket, embereket
szerettem volna megismerni. Folyamatosan aktívkodtam, különböző szervezetek tagjai voltam,
amelyek mind lehetőséget adtak az új megismerésére.
Vajdaságban születtem és nőttem is fel egészen az egyetem elkezdéséig. A
multikulturális közegnek köszönhetően, ami folyamatosan körülvett úgy a hétköznapi élet,
mint az iskola terén, sokkal nyitottabbnak éreztem magam más kultúrák befogadására.
Megszoktam, hogy akármerre megyek az anyanyelvemen kívül más nyelvet is használnom kell
napi szinten.
Még általános iskolás koromban ismerőseink egyik látogatása alkalmával hallottam az
Erasmus programról. Már akkor elhatároztam, hogy a jövőben cserediák leszek. Ez a döntésem
mellett a későbbiekben is kitartottam. A középiskolai éveim alatt olvasgattam mások
élménybeszámolóit, keresgettem a lehetőségeket.
Az egyetemre kerülésem alkalmával az egész közelebb került hozzám. A kar által
nyújtott tájékoztatók, különböző reklámfelületek által már csak egy karnyújtásnyira volt, hogy
belevágjak. Annak ellenére, hogy egész életemben erről álmodoztam, mindig kicsit halogattam
a dolgot, mígnem 2018 tavaszán a jelentkezési idő lejártát nem sokkal megelőzőleg, erőt vettem
és elhatároztam: Most belevágok, Erasmusos leszek!
A célország, egyetem kiválasztása
Az új kultúra megismerése mellett, szerettem volna meglátni, más intézmények
működési elveit, építész hallgatóként sokat utazni, illetve a legfontosabb cél, melyet kitűztem
magamnak az idegen nyelvtanulás és annak fejlesztése volt.
Az ország valamint intézményválasztásnál, figyelembe vettem mind az oktatási
nyelvet, a fogadó intézmény által kínált lehetőségeket, valamint az utazási lehetőségeket az
adott helyről. Célom volt, hogy ezt a félévet arra is használjam, hogy minél több épületet, helyet
megnézzek, melyek fontosak számomra a tanulmányaim szempontjából. Így esett a
választásom Németországra.
Az általános és középiskolai tanulmányaim alatt 12 éven keresztül 4 kötelező (magyar,
szerb, angol és német) nyelvet oktattak iskolai kereteken belül. Bár az angol nyelvtudásom
jelentősen erősebb, mint a német, mégis német nyelvből is már egy alap tudással rendelkeztem,
melyet a kint létem alatt egy magasabb szintre szerettem volna fejleszteni.
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Az intézmény kiválasztása során érdeklődtem más Németországból visszatért
hallgatótól, mely végén Braunschweigra esett a választásom.
Braunschweig Németország északnyugati részén helyezkedik el. Nem egy
kimondottam nagyvárosról van szó. Nagyobb, mint addigi városom, Pécs, ahol a
tanulmányaimat végzem, viszont maga a település egy otthonos, nem túlzsúfolt mégis városi
életérzést ad.
Felkészülés és nehézségek
Kiutazás előtt alaposan felkészültem, tanulmányoztam a teendőimet, a kinti oktatási
tervet, összegyűjtöttem a szükséges papírokat. Felkészültségem ellenére is adódtak némi
problémák, melyekkel nem számoltam előzetesen és a kiutazást éppen csak megelőzőleg vagy
a megérkezést követően kellett velük szembenéznem.
A kiutazást megelőző papírügyekkel kapcsolatosan minden aránylag zökkenő mentesen
ment, egyetlen nagyobb gondom, melyet kiemelnék, az a szálláskereséssel volt. A
Studentenwerk nevű szervezet, mely egyidejűleg több kollégium irányítását végzi, nem tud
kellő mértékben kollégiumi férőhelyet biztosítani a félév megkezdésétől számítva. Ez annak
köszönhető, hogy az egész felvételi és eljárási rendszer merőben másként működik az itt
megszokottnál. A döntés nem tanulmányi vagy szociális alapon születik, hanem egy
formanyomtatványt kitöltve adhatjuk meg szükségleteinket, választhatunk szállás típusok
közül és határolhatjuk be az általunk megengedhető árkategóriát, majd a szervezet ez alapján
keres számunkra opcionális szálláshelyet. A kollégiumi férőhely, nem egy félévre vagy évre
pályázható. Az egész év folyamán lehetséges a pályázatok benyújtása. A szerződés aláírását
követően, pedig amíg a hallgatói jogviszonyunk fennáll, jogosultak vagyunk ott tartózkodni.
Ebből adódóan én és még sok más külföldi hallgató, akikkel már előzetesen felvettem a
kapcsolatot, csak kiutazás után pár héttel kaptunk kollégiumi férőhelyet.
A kinti egyetemi élethez szükséges papírügyek viszonylag egyszerűen elintézhetőek,
viszont az adott szakaszok egymásra épülnek, így számomra, körülbelül 1 hónapot vett igénybe
mire minden a helyére került. Számos ismerősömnek a banki és egészségügyi ügyintézést akár
2 hónapig is eltartott. Az irodákban a megbízott személyek felettébb segítőkészek, és
akármiben szívesen a rendelkezésre állnak, viszont ez egy elkerülhetetlen folyamatnak
bizonyult, melynek sajnos minden lépcsőfokát végig kellett járni.
Utólag visszagondolva már nem érzem, hogy ez bármiben is befolyásolta volna a kint
töltött időszakom minőségét. Amikor Magyarországra kerültem az egyetemi tanulmányaim
végett, ugyanezen a folyamaton végig kellett mennem, mint külföldi lakos, így már egyfajta
tapasztalatom és türelmem is volt hozzá.
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Utazás
Braunschweig Hannovertől körülbelül 40 km-re fekszik. Hannover könnyedén elérhető
repülővel, mind Budapestről, mind Belgrádból. A repülőjegyek, főleg ha időben vásároljuk
kimondottan olcsóak, már akár 11.000 ft-ból is megúszhatjuk az oda-vissza utat, az utazási idő
pedig csak kb. 1,5 órát vesz mindössze igénybe.
Én a repülőt részesítettem előnyben, vonattal is megoldható a kiutazás, sőt autóbusszal
is, viszont így 12-13 órás útra kell számítani, illetve a vonatjegy is drágább, mintha a repülést
választanánk.
Szállás (típusa, havi díja)
A megérkezést követően 3 hétig egy ideiglenes lakásban laktam, melyet Airbnb-n
foglaltam és osztottuk meg egy Oroszországból érkezett egyetemista lánnyal, aki hasonló
cipőben járt, mint én. Ez az időszak bizonyult a legköltségesebbnek minden szempontból. A
20 nap körülbelül 150.000 Ft-ba került.
Kint tartózkodásom 4. hetén költöztem be a kollégiumba. Az épület a városközponttól
és az egyetemtől kissé kijjebb helyezkedett el, viszont az összeköttetés kiváló volt. 2
villamosmegálló is található az épület előtt, melyekkel átszállás nélkül szinte bárhova el lehet
jutni rövid időn belül. Az egyetem villamossal kb. 20 percnyi távolságra volt.
Ez, a Weststadtban lévő kollégium a legolcsóbb a lehetséges 7 kollégium közül, viszont
ennek ellenére nagyon rendezett és otthonos volt. A braunschweigi kollégiumok a
Magyarországon megszokott (egy szobában több személy lakik) rendszer helyett inkább lakás
számba vehetők. A kollégiumi lakások általában 4 személyesek. A mi lakásunk 4 hálószobából,
konyha+étkezőből, fürdőszobából és wc-ből állt. A kollégiumi díj költsége fejenként 250 euró
volt havonta. A városban lévő többi kollégium viszont ettől drágább, körülbelül 350
euró/hónap körül mozog.
A város: helyi közlekedés, étkezés, szórakozási lehetőségek
Braunschweigot nagyon megszerettem a kint töltött idő alatt. Nem túl nagy,
mindenhova könnyedén el lehet jutni, és bőven gazdálkodik programokban. A hét bármely
napján könnyedén találhatunk elfoglaltságot magunknak.
Az egyetemen a beiratkozáskor 280 euró tandíjat kell fizetni. Cserébe viszont egy olyan
diákigazolvány kártyát kapunk, ami egyben több dologra is használható.
A kártya tömegközlekedési bérletként is funkcionál, amellyel korlátlanul utazhatunk a
városban minden tömegközlekedési eszközön a félév során. Ezen kívül az egész régióban
ingyenesen vehetőek igénybe a vonatok, így eljuthatunk Hannoverbe, Brémába vagy akár
Hamburgba is díjmentesen.
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A kártyára pénzt is tölthetünk. Ezáltal ezzel tudunk fizetni a kollégiumban a mosásért,
valamint az egyetemen a nyomtatásért, szkennelésért stb.
A menzán is ezzel a kártyával lehetséges a fizetés. 3 menza található a városban.
Személy szerint én főként a főkampuszon lévő központi menzát látogattam. Minden nap
hatalmas kínálattal rendelkeznek. Kedvünkre válogathatunk a húsételek, tészták, levesek,
köretek, desszertek, közül. Egy részleg kimondottan vegetáriánusok és vegánok részére van
kialakítva. Egy étkezés átlagosan 3,5 euróba kerül, de ez függ attól, hogy hogyan párosítjuk
össze ételeinket. A menzán ebédet és vacsorát is felszolgálnak, így az egész nap folyamán
nyüzsgő egyetemi élet alakul ott ki.
A városközpontban számos további étkezési lehetőség közül válogathatunk, viszont
egyetemi hallgatók számára mindenképp a menza jelenti a leggazdaságosabb megoldást.
A kártya egyben a könyvtári tagkártya is. Az egyetemi könyvtár 3 emeletes, rengeteg
dolgozó résszel ellátott. A nap folyamán a diákok főként itt töltik idejüket. Nem igazán találunk
olyan napszakot, amikor ne lenne telis-tele diákokkal. Rendkívül jól felszerelt
számítógépekkel, nyomtatókkal és szkennerekkel.
Braunschweig, mint afféle tipikus német város, bőven gazdálkodik sörben. Az este
közeledtével, de akár már napközben is nem igazán tudunk huzamosabb távot megtenni úgy a
városban, hogy ne találkozzunk utcán sörözgető társaságokkal, a fiataloktól kezdve az
idősekig. Számos söröző, kocsma és kávézó található szerte a városban. Szórakozóhelyekben
is kedvünkre válogathatunk, attól függően, hogy milyen zenei stílusnak megfelelőt keresünk.
A nagyobb szórakozóhelyek csütörtöktől vasárnapig általában reggelig nyitva vannak.
Megélhetési költségek
Az egyetem honlapján található egy költségszámítás az átlagos havi kiadásokat illetően.
Ez alapján a havi megélhetés körülbelül 800 euróban van meghatározva, beleszámítva az
egészségbiztosítás, étkezés, szállás, szórakozás és egyéb kiadások költségeit. A kint töltött idő
tapasztalatait tekintve egyezem ezzel a kalkulálással.
Arra számítani kell, hogy mindenképp drágább ország, mint Magyarország, viszont a
még nyugatabbi, északabbi európai országokat tekintve mindenképp közepes kategóriába
sorolgató.
A tömegközlekedést kimondottan költségesnek találtam. A vonat az elsődleges
tömegközlekedési forma, autóbuszokat meglehetősen kevesen veszik igénybe, viszont
mindkettő rendszer felettébb jól működő és kényelmes, élvezhető utazást biztosít minden utas
számára.
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Erasmusos élet (programok, helyi ESN, mentorhálózat)
Braunschweig nem igazán nevezhető egy központi Erasmus városnak. Elég kisszámú
közösségről van szó, ezáltal viszont egy sokkal összetartóbb barátiabb közösség alakul ki a
félévek során. A helyi Erasmus szervezők programokat, italozgatásokat, számos kisebbnagyobb kirándulást, túrázást, sportolási lehetőségeket, mint pl. a falmászás szerveznek. A
karácsony közeledtével különböző városokba látogattunk el megcsodálni a karácsonyi
vásárokat, melyeknek külön tradíciója van Németországban. Ajándékozást, ajándék készítési,
forraltborozgatást szerveztek.
Az ESN hálózaton kívül egy szintén helyi, interkulturális, internacionális szervezet a
Gauss-Friends. A Gauss-Friends nem kifejezetten diákok számára létrehozott egyesület.
Minden külföldi és helyi érdeklődőt tárt karokkal várnak. A szervezet a hét majdnem minden
napjára szervez programokat, amilyenek például a különböző országok bemutatása, ezt minden
héten a soron következő ország ételeit elkészítő főző-workshop előzi meg, majd pedig a
bemutató végeztével táncoktatás zajlik. A Gauss-Hauss messzemenően az egyik
legcsodálatosabb szervezet, fantasztikus emberekkel, akikkel egész életemben találkoztam. Az
az aktív élet mellett, amelyet nyújtanak, akkora szeretetet és törődést adnak tagjainak, amely
felbecsülhetetlen. A világ bármely pontjáról érkezett személlyel találkozhatunk itt,
beszélgethetünk, szórakozhatunk. Egy fantasztikus összetartó közösség részesei lehetünk.
A Gauss-Friends és az ESN együttesen is szervez közös programokat.
Fogadó intézmény, tanulmányok/szakmai gyakorlat bemutatása és értékelése
A Braunschweigi egyetem szakmai fejlettsége, valamint az egyetemi kampusz
felszereltsége mindenképp példamutató. Számos olyan lehetőséget nyújtott számomra
tanulmányaimhoz, melyek nem voltak előtte elérhetőek, vagy legalábbis nem ilyen mértékben,
nem ilyen könnyedén. A kampusz számos épületet foglal magába, melyek tökéletes teret
nyújtanak az egyetemi oktatás számára.
Az oktatás németül folyik, viszont angolul is gond nélkül kommunikálhatunk
mindenkivel. Maga az oktatási módszer eltér a hazai oktatási rendszertől, egy sokkal
kötetlenebb, gyakorlatorientáltabb képzésben vehettem részt. A tárgyak nagyobb blokkokra
osztottak, melyek keretén belül így egy sokkal összetettebb folyamat tud kialakulni. Ahelyett,
hogy sok kisebb tárgyra kell koncentrálni, melyek nincsenek kapcsolatban egymással, itt több
tárgy összevonásával hozzák létre a nagyobb blokkokat, melyeken belül a részek mind 1 feladat
kidolgozására összpontosulnak.
Nagyon örültem, hogy végre betekintést nyerhettem egy másfajta gondolkodásmódba,
és hazaérve, értékelve a 2 intézmény által nyújtottakat, tudok tapasztaltabban továbblépni.
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Mit adott nekem a program
Fő célomnak a nyelvtanulást tartottam. A kint töltött idő alatt hatalmas mértékben
fejlődött az angol és a német nyelvtudásom, valamint még a szerb nyelvet is módomban állt
gyakorolni. Új kapcsolatokat építettem ki, és komoly barátságok alakultak kint. Egy
fantasztikus félévvel gazdagodtam, ami az Erasmus nélkül nem jöhetett volna létre.
Kiskorom óta erre vágytam és minden elvárásomnak eleget tett, sőt túlszárnyalta azokat
többszörösen. Az érzelmek, melyek elragadnak, amikor visszagondolok erre a csodálatos
félévre, bizonyítják, hogy mennyire megérte belevágni.
Miért ajánlom másoknak
Az Erasmus egy olyan lehetőség, mely egyedi és életre szóló élményt nyújt mindazok
számára, akik mernek belevágni, felfedezni és megismerni az újat. Egy karnyújtásnyira van
mindenki számára, csak meg kell ragadni, és ezáltal feltárul előttünk az ismeretlen. Számos
kultúrával, nyelvvel, világnézettel találkozhatunk, melyek által úgy érezzük, hogy nem csak az
adott országot ismertük meg jobban, ahová kilátogattunk, hanem mindből kapunk egy kis
szeletet, ami valamiféleképpen kapcsolatba került velünk a kint létünk alatt. Sokkal inkább
részesének érzem magam a világ társadalmának. Kitárult előttem számtalan ajtó és én is
kitárultam a világ felé.
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Az Erasmusos időszakban készült pár kép
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