
ERASMUS HALLGATÓI BESZÁMOLÓ 

 

Kedves Hallgatótársak! 

 

Nagy örömömre szolgált az Egyetem jóvoltából egy félévet a grazi Karl-Franzen Universitaten 

eltölteni. Erről a félévről szeretnék beszámolni most nektek, illetve segítséget nyújtani azok számára, 

akik később szeretnének az Erasmus pályázat keretei belül külföldön tanulni. 

I. Pályázat 

Én személy szerint pótpályázat útján kerültem ki. Az Egyetem nemzetközi referense számára 

benyújtott pályázat sikeres elbírálása után MÁSNAP! jött egy részletes üdvözlő email az osztrákoktól, 

amiben pontról pontra le volt vezetve, hogy milyen teendőim lesznek az elkövetkező hónapokban. Le 

volt írva a tárgyfelvételtől kezdve, a helyi „Neptunon” keresztül, az iskola alaprajzáig minden. Szóval 

ha akarja az ember akkor sem lehet eltéveszteni. Ez a tökéletes pontosság egészen a hazaérkezésig 

megmaradt. 

A pályázattal 1750 eurót kapsz, amit a pályázat úgy ír le, hogy a költségek 60-70%-a, viszont a magas 

osztrák árak miatt ez inkább 45-50%.  

 

II. Az Egyetem és a tanulás 

Az Erasmus arról szól, hogy tágítsd a látókörödet. A tanulásban egy-egy kiselőadást meg kell tartani, 

de azért nem kell belerokkanni. Ott kell lenni a szemináriumokon, ahol katalógust vezetnek, illetve az 

említett kiselőadást meg kell tartani, de az egy-két nap alatt összehozható. Én személy szerint 

szemináriumokra jártam csak, így a vizsgáknak a nehézségéről nincsen információm. 

A tanárok segítőkészek, ha jelzed, hogy Erasmusos vagy, akkor meg főleg.  Van az egyetemnek egy 

belső levelező rendszere, ahol a tanárok átlagos válaszideje nem napokban, hanem órákban 

mérhető.  

Ebbe a témakörbe tartozik bele, hogy minden tanévkezdés elején szerveznek a külföldi diákoknak egy 

3 hetes nyelvi előkészítőt.  Ezt mindenkinek jó szívvel ajánlom. Ez egy „bemelegítés” aminek nagyon 

jó hangulata van. Beszélgetések a csoportban, egy-egy nyelvtani feladat a végén egy vizsgával, amit 

azokból a feladatokból raknak össze, amelyeket a 3 hét alatt megcsináltunk. Egyébként még 6 

kreditet ér és olyan mintha egy egyetemi tárgyat csináltál volna meg, viszont sokkal egyszerűbb.(a 19 

fős csoportból itt 19-en teljesítettük ) 

Ez az előkészítő egyébként a szociális életben is nagy segítség, mert a kiutazás után rengeteg nációt 

ismerhetsz meg illetve utána a társaságnak is könnyebb együtt maradnia, ha az első 3 hét minden 

délelőttjét együtt töltitek. Egyébként meg kell egy hónap, hogy ráálljon az ember füle az osztrák 

nyelvre. 

 



III. A lakhatás 

 

Az albérlet megfizethetetlen, egy szoba kb. 400 eurótól kezdődik, ahonnan napokat kell utazni befelé 

a városba. Van egy szervezet, amely kollégiumokat üzemeltet, erről rögtön a pályázat elnyerés után 

kapunk egy pontos tájékoztatást, és az interneten nagyon egyszerűen lehet jelentkezni. 

A hátulütője a kollégiumnak, hogy kérnek 750 euro kauciót előre, amit meg kell fizetni és utána lesz 

érvényes a kollégiumi jelentkezésed. Ezt természetesen visszakapod, amikor kiköltözöl, csak kisebb 

nagyobb pénzeket vonnak le belőle.  

Egyébként én az egyik legolcsóbb kollégiumban laktam, ahol 245 eurót kértek havonta. 

Szóval a lakhatás ügy az eléggé megterheli a zsebet. 

IV. A város 

A város tényleg megérdemelte a korábbi kulturális főváros címet. Találkozik a klasszikus óváros a 

modern építészettel. Egy Városliget-nagyságú park a központban, ami egy igazi találkahely. Rengeteg 

„kiülős hely”, kulturális látnivaló (Arnold Schwarzenegger szülőházában az igazi T-800-ast látni 

kiállítva, az igazi élmény volt fanatikusként), és végül, de nem utolsó sorban csütörtökönként „vérre 

menő” kvíz meccsek az egyetemi kocsmában. 

V. Jelentkezz Erasmusra! 

Németül tanultunk az egyetemen, de egymás között angolul beszélgettünk, így ha valamelyik nyelv 

nehezen megy, akkor is rá vagy kényszerítve, hogy gyakorold. Tényleg elég komoly nyelvtudást lehet 

összeszedni. 

Olyan embereket ismersz meg és mondhatsz később barátodnak, akik kizökkentenek és újult, 

átformált életszemlélettel küldenek téged haza.(El tud kapni az olaszos életérzést, ha két nápolyi lány 

lakik a szomszéd szobában egy fél éven keresztül.) 

Én ötödévesen kerültem ki, de tudom mindenkinek ajánlani, hogy másod- vagy harmadév során 

pályázzon, mert nem elvesztegetett félév lesz, hanem olyan élmény, amit még az unokáknak is 

mesélhetsz majd. 

Ha valakinek felkeltette az érdeklődését ez a rövid beszámoló, , akkor írjon egy emailt, és még pár 

hasznos tanáccsal el tudom látni. (csempesz.krisztian@gmail.com) 

Sikeres pályázatot mindnek! 

Wiederschauen! 

Csempesz Krisztián 
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