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A 2014/15-ös tanév őszi félévét az Erasmus-ösztöndíjjal Németországban, 

Potsdamban töltöttem. Korábban nem gondolkoztam rajta komolyabban, hogy külföldön 

tanuljak, az utolsó pillanatban adtam be a jelentkezésemet az ösztöndíjra, amit utólag sem 

bántam meg. 

A beszámolóm elején szeretnék megemlíteni egy fontos dolgot: minden egyetemista 

kap kint egy fényképes chipkártyát, ami diákigazolványként szolgál, és utazni is ezzel lehet. 

Ennek kb. 230 euró az ára, és még a kiutazás előtt ki kell fizetni. Aki nem kapja meg a fizetési 

határidőig az ösztöndíját, annak ezt saját pénzből kell kifizetni. Ha valaki kollégiumban 

szeretne lakni, a szobáért (szintén kiutazás előtt) kauciót kérnek (nekem 250 euró volt), amit 

ugyanúgy saját zsebből kell kifizetni, ha még nem érkezett meg az ösztöndíj. Érdemes minél 

hamarabb megkötni az ösztöndíj-szerződést, hogy a pénzt is hamarabb utalhassák, és ne 

kelljen nagyobb összeget kifizetni önerőből. 

A szerződés megkötése után egy csoporttársammal együtt október elején érkeztünk 

meg Potsdamba. Maga a város Berlin közelében van és gyönyörű. Rengeteg kastélya, tava és 

parkja van, ami közül sok a világörökség része. A campus, ahol tanultam, szintén egy kastély, 

a Neues Palais. Nagy segítséget jelentett, hogy a Buddy-programnak köszönhetően érkezéskor 

már várt minket egy német egyetemista lány a vasútállomáson, így ő vitt el minket az 

egyetemre és a kollégiumba (megkímélve minket attól, hogy a rengeteg táskánkat cipelve 

eltévedjünk egy számunkra akkor még idegen városban). 

Az első 1-2 hétben még nem volt tanítás, viszont szinte minden napra szervezett 

valamilyen programot az egyetem: körbevezetés a campuson, tájékoztató a könyvtár 

használatáról, beiratkozási tudnivalókról és tárgyfelvételi információkról. Ebben a pár napban 

volt időnk elintézni a hivatalos ügyeket, amik egy részéről utólag azt gondolom, hogy 

fölöslegesek voltak. Például egyáltalán nem szükséges német bankszámlát nyitni. Odakint 

ugyanúgy lehet használni az itthonit (a forint alapút és a devizaszámlát is) és az ösztöndíjat is 

el tudják utalni erre. Egyetlen hátránya, hogy pénzfelvételkor az átváltási költség kicsit 

magasabb, viszont így elkerülhető a hosszadalmas számlanyitás (a legtöbb bankban időpontot 

kell kérni, ami általában 3-4 nap), hazautazáskor pedig a számla megszüntetése. Aki nem nyit 

német bankszámlát, annak a városba bejelentkezni sem feltétlenül fontos. Bejelentkezéskor és 

kijelentkezéskor kb. 1,5-2 órát kellett várakoznom a városházán, de soha sehol nem kérték azt 



a papírt, ami igazolta, hogy bejelentkeztem Potsdamba. Érdemes ezeket átgondolni, mert 

fölösleges ügyintézéseket úszhatunk meg. 

Az egyetem mellett az ESN is rendszeresen szervezte a programjait az Erasmus-os 

diákok számára: városnézés Potsdamban és Berlinben, kocsmatúrák, bulik, színház, mozi, 

ajándékozós est Mikulás-napkor, karácsonyi vásárok látogatása és még nagyon sok más (nem 

volt olyan hétvége, hogy ne lett volna valami szórakozási lehetőség, de a hétköznapokra is 

voltak programok). 

Az egyetemi élet nagyon tetszett. A tanárok és az egyetem többi dolgozója is kedves 

és segítőkész volt. Én főleg olyan tárgyakat vettem fel, amik kifejezetten ösztöndíjas 

diákoknak voltak meghirdetve. Ezek teljesítése középfokú német nyelvtudással 

rendelkezőknek szerintem nem jelent nagy problémát. Választani lehetett, hogy egy tárgyat 2 

vagy 4 kredit értékben szeretnénk megcsinálni. A rendszeres óralátogatás mellett 2 kreditért a 

félév közepén egy kisebb tesztet kellett megírni, 4 kreditért pedig a teszten kívül még volt egy 

ZH is a félév végén. 

Potsdam egyetemváros, rengeteg diákkal és külföldivel, így szinte minden 

megtalálható benne, amire egy egyetemistának szüksége lehet. Aki szórakozni szeretne, az 

válogathat a különböző pubok, kocsmák és bárok között, illetve az egyetem diákklubjában, a 

Nilben is rendszeresen vannak bulik. Élelmiszert vásárolni a Kauflandban vagy a Nettoban 

érdemes a kedvezőbb árak miatt (egyébként nagyjából olyan árak vannak kint, mint itthon). 

Az egyetem menzáján minden hétköznap lehet ebédelni megfizethető áron, és a 4-5 féle 

választék közül mindenki talál neki tetszőt. Aki ruhát vagy cipőt akar venni, az a 

Hauptbahnhof melletti bevásárlóközpontban ezt megteheti. A város közlekedése nagyon jó. 

Busszal, villamossal, vonattal vagy S-Bahn-nal minden megközelíthető (mint említettem, a 

chipkártyával lehet utazni egész Brandenburg tartományban, nem kell külön jegyet venni). A 

lakhatásról mindenki magának gondoskodik. Én kollégiumban laktam a Kaiser-Friedrich-

Straße-n, ami gyalog kb. 3 percre van az egyetemtől. 160 euróért egyágyas szobám volt, a 

folyosón közös zuhanyzóval és konyhával. Itt sok Erasmusos diák lakott, így gyakoriak voltak 

esténként a közös evés-ivások, beszélgetések. Az egyetlen problémát az jelentette, hogy a 

konyhában csak egy tűzhely volt, amit szinte folyamatosan használt valaki (az éhség nagy 

úr…  ), így sokszor várni kellett, hogy odaférjek. 

Aki szeretne új embereket és kultúrákat megismerni, és szívesen kipróbálná magát 

külföldön, annak csak ajánlani tudom az Erasmus-ösztöndíjat, Potsdamot pedig különösen. 

Életre szóló élmény egy ilyen gyönyörű városban, különböző nemzetiségű egyetemistákkal 



eltölteni néhány hónapot. Ha valaki kedvet kapott hozzá és kérdése van bármivel 

kapcsolatban, a g.timea93@gmail.com e-mailcímre nyugodtan írhat, szívesen válaszolok. 
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