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Előkészületek: 

Pszichológus hallgatóként Jénába a Friedrich Schiller Egyetemre nyertem 

ösztöndíjat a 2015-ös félév tavaszi szemeszterére. A hely kiválasztásánál 

fontosnak szempontnak tartottam, hogy német nyelvterületre megyek, így nem 

csak a szakmai tudásomat, de némettudásomat is bővíthettem. Továbbá sokaktól 

hallottam, hogy Németországban színvonalas a pszichológia képzés: Jénán kívül 

Bambergben és Lipcsében is, ez tapasztalataim során teljesen beigazolódott. 

Számomra az ösztöndíj elnyerése után az egyik legfontosabb elintéznivaló a 

megfelelő kollégium kiválasztása volt. Ezt érdemes időben elkezdeni, hiszen 

minél előbb történik meg a foglalás, annál valószínűbb, hogy a legkedveltebb 

kollégiumban kap helyet valaki. Fontos lehet ezen kívül az egyetemre való 

jelentkezés és az egyéb papírmunkák minél hamarabbi intézése továbbá a 

vonatjegy lefoglalása a megfelelő oldalon, ami korábban sokkal kedvezőbb áron 

megtalálható. ( http://www.bahn.de/p/view/index.shtml) 

Élet Jénában: 

Összességében Jénát a legmegfelelőbb városnak tartom Erasmus ösztöndíjra, 

hiszen az egész város tulajdonképpen egyetemváros, diákokból áll, nincs olyan 

időszak, amikor a jénai utcákon ne találkoznánk ismerősökkel, barátokkal.  Jéna 

alapvetően kis város, számtalan lehetőséggel.  

Friedrich Schiller Egyetem, tanulmányok: 

http://www.bahn.de/p/view/index.shtml


A Friedrich Schiller Egyetem több épületből áll, a városnak szinte minden 

pontján található az egyetemnek egy épülete. A legtöbb órám a főépületben és a 

campuson volt, mind az elhelyezkedése, stílusa és maga a légkör is felemelő 

volt. A professzorok és az ügyintézők az egyetemen nagyon kedvesek és 

segítőkészek, bármikor nyugodtan lehet hozzájuk kérdésekkel fordulni, 

mindenben készségesen segítenek. Személyes tapasztalataim alapján a 

pszichológia szak nagyon fejlett és valóban színvonalas, a gyakorlatok 

hasonlóan jók, mint Magyarországon, viszont sokkal több a kísérlet (Jénában 

főleg az EEGvel foglalkoznak sokat, de számos egyéb kísérlet közül is lehet 

válogatni), a kísérleti segédeszközökben nincs hiány, minden nagyon fejlett, 

érdemes minél több dolgot kipróbálni mind kísérletvezetőként, mind kísérleti 

személyként. A vizsgák annak ellenére, hogy nem a legkönnyebbek, nagyon 

korrektek. A vizsgaidőszak Németországban júliusra tolódik, van lehetőség 

szóbeli vizsgát tenni (egyes professzoroknál németül és angolul is).  

Kollégium: 

A kollégiumom a hegyen volt megtalálható, Johann Griesbach Straßéban 

laktam. Maga a kollégium teljesen otthonos volt, mindenkinek saját szobában 

lakott, a lakótársaim pedig nagyon rendesek voltak, jó és tartós barátságok 

alakultak ki.  

 

 

Munkalehetőség: 

A diákok körében a legnépszerűbb munkák a „minijobok”, ami teljesen 

diákbarát, rugalmas munkaidővel, a másik pedig a HIWI munkák, amelyekre 



kimondottan diákokat keresnek, a diákmunkával kapcsolatban is jó 

tapasztalataim vannak.  

Közlekedés, látnivalók, Szórakozási lehetőségek: 

Jénában érdemes minél többet utazgatni annak ellenére, hogy a központ és sok 

másik városrész gyalog is elérhető. A diákigazolványt helyettesítő úgynevezett 

Thoska kártyánkkal egész Thüringián belül bárhol ingyenes tudunk közlekedni. 

Ezzel a kártyával szintén nagyon kedvezően megebédelhetünk az egyetem 

menzáján, ahol jó az ellátás. Jénában érdemes megnézni többek közt a 

Landgrafent, ahol gyönyörű a kilátás az egész városra, ezen kívül ott van a 

Bismarckturm, a Fuchsturm, a botanikus kert és egyéb látnivalók. A központban 

a vásárlási lehetőségek és az árak is teljesen megfelelőek. Egy fárasztó nap után 

érdemes betérni a Fau nevű cukrászdába és enni egy cupcake-et vagy a Lélekben 

egy lángost. Jénában éjszaka sem áll meg az élet, a központban több helyen van 

szórakozási lehetőség. 

Kapcsolatok: 

Mivel Jénában a lakosság jelentős százaléka diák, igen könnyen lehet 

ismerkedni és kapcsolatot teremteni, nemcsak a többi Erasmusos diákkal, hanem 

a helyiekkel is. Számomra felejthetetlen élményeket, utazásokat éltünk át együtt 

egyetemi barátaimmal, akik közül néhánnyal megbeszéltük, hogy továbbra is 

rendszeresen fogjuk tartani a kapcsolatot, látogatni egymást.  

Összességében elmondhatom, hogy nagyon pozitív élmény volt az utazás, 

rengeteg lehetőség van személyes és szakmai fejlődésre egyaránt. 

Megismerhettem új embereket és talán a legfontosabb az új kapcsolatok 

kiépítése és egy másik egyetem életébe való beilleszkedés volt, maga az élmény 

valóban életre szóló és leírhatatlan.  

Egyéb kérdés esetén Jénával kapcsolatban nyugodtan forduljatok/forduljanak 

hozzám: holaura13@gmail.com 

 

 

 

 

 


