ERASMUS – Németország, Potsdam
Az Erasmus Programmról életemben először a középiskolában hallottam, és már akkor eldöntöttem,
ha egyetemre kerülök, akkor mindenképpen kihasználom ezt a lehetőséget. A döntés, hogy
elhagyom Magyarországot és egy fél éven át egy külföldi egyetem hallgatója leszek, visszatekintve
számomra nagyon hasznosnak bizonyult, és egész életemben bánnám, ha kihagytam volna ezt a
remek lehetőséget, hogy új embereket, kultúrákat és nyelveket ismerhessek meg. Persze bennem is
ott volt az apró félelem, hogy mi lesz ha mégsem bizonyul olyan jónak, mint vártam, de ez később
teljesen alaptalannak bizonyult. Megérkezésemkor Potsdamba szívélyes fogadtatásban részesültem,
és a Buddym segítségével minden fontos dolgot elintéztem. A Potsdami Universität az első héten
különféle programokkal bevezetett az egyetemi életbe, amely során számos más Erasmusost is
megismerhettem. Ezenfelül kiemelném az ESN-t, amely programjai rengeteg színes élménnyel
gazdagítottak, pl.: városnézés, hajókázás, kocsmatúra, kirándulások. Velük megismertem Potsdam
és Berlin legszebb pontjait. Ezekre a programokra azért érdemes elmenni, mert első körben itt van
lehetőség az ismerkedésre, a kapcsolatok építésére. És amint van már egy kisebb társaság, máris
lehet önálló kirándulásokat szervezni, felfedezni a vidéket, vagy akár csak átugrani valamelyik
városba egy délutánra.
Potsdam maga egy gyönyörű kis város Berlin mellett, rengeteg diákkal és sok-sok külföldivel. Az
egyetem 3 nagy Campusból áll, amelyek a város legeltérőbb pontjain fekszenek. Véleményem
szerint érdemes mindegyiket legalább egyszer meglátogatni, mert mindegyiknek megvan a maga
érdekessége. Én személyesen a Neues Palais-nál tanultam, ami kulturális szempontból a legszebb a
3 közül, hiszen az órák nagy részét a Sanssouci kastély különböző épületeiben tartják.

Germanisztika szakos hallgatóként tanulmányaimban is nagy előrelépést jelentett, hogy olyan
órákat vehettem fel, amelyek nem csak Erasmusosoknak szóltak, és amelyeket saját egyetememen
egyáltalán nem oktatnak. Köztük volt két olyan is (Jugendsprache, Zweitspracherwerb und
Zweitspracherwerbforschung), amik a szakdolgozati témám kiválasztásában is nagy szerepet
játszottak. Tanáraim mindig segítőkészek voltak és bármilyen a tárgyat érintő problémával hozzájuk
lehetett fordulni. Szókincsem rengeteget bővült, legfőképp a diáknyelv terén, amit természetesen

csak itt és csak más diákok által lehet megtanulni. Mindent összevéve az Erasmus segít abban, hogy
az ember nyitottabb legyen az újra és másra, és így könnyebben el tudja fogadni mind önmagát,
mind embertársait. Ezenfelül felejthetetlen élményeket, teljes önállóságot (ha még hiányzik), fontos
élettapasztalatot, és ami a leglényegesebb, éltre szóló barátokat ad.
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