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Érkezés 

Graz Ausztria második legnagyobb városa, Budapesttől pedig 400 km-re található. Öt 

hónapot töltöttem a 2013/2014-es tanév tavaszi félévében a Karl-Franzens-Universität jogi 

hallgatójaként Grazban. A kiutazás Budapestről megoldható vonattal és autóval is viszonylag 

egyszerűen. 

Szállás 
 

Graz nagy egyetemi városnak számít Ausztriában és ehhez mérten rengeteg kollégium 

áll a rendelkezésünkre. Sajnos én pótpályázaton nyújtottam be a jelentkezésemet az 

ösztöndíjra, így az elbírálási folyamatok miatt csak később tudtam jelentkezni a kollégiumi 

helyekre is, de még így is sikerült számomra megfelelő, egyágyas szobát találni a grazi 

kollégiumi árakhoz viszonyítva alacsony áron. Általánosságban elmondható, hogy az árak 

kétágyas szoba esetén 200-250 euro körül vannak, míg egyágyas szobát 290 euro felett 

találhatunk magunknak egy hónapra. Németországtól eltérően viszont a nyári hónapokra 

nem kell kifizetnünk a szobánk bérleti díját, a szerződést addig kötik, amíg maradni 

szeretnénk. A kollégiumi foglalási rendszer nagyon szervezetten működik és mindig 

készségesen válaszoltak, ha valamiben nem voltam biztos. 

Egyetem 
 

Az adminisztráció remek volt az egyetemen. Felkészültek és pontos információt adnak 

mindenről a megfelelő időben, jól látszik, hogy rengeteg Erasmusos diák érkezik évente 

Grazba, így van tapasztalatuk a félévek megszervezésében. Ausztriában egyetemi kereteken 

kívül is jellemző a pontosság, szinte nem volt olyan, hogy ha valamiről érdeklődtem e- 

mailben, ne válaszoltak volna 1-2 órán belül a problémámra. A tantárgyak felvételénél 

érdemes előtte érdeklődni, melyik tárgyat könnyebb, melyiket nehezebb teljesíteni külföldi 

hallgatóként. A félév előtt tartott nyelvi intenzívkurzust viszont csak ajánlani tudom, sok új 

embert ismersz meg a világ minden részéről és a nyelvtudást is magabiztosabb szintre hozza, 

hogy az egyetem kezdetére már tényleg belerázódjunk a kommunikációba, emellett pedig 

még ECTS kreditet is szerezhetünk vele. Egyetlen hátránya, hogy az egyetemi keretek 

ellenére ezért külön fizetnünk kell. A félév során szintén lehetőségünk van nyelvi órákat 

felvenni, de ezeket is csak térítés ellenében. 

 

 



Város 
 

A város elhelyezkedése számtalan környékbeli érdekes hely meglátogatására alkalmas, 

mivel nem messze található Szlovénia, Olaszország, illetve maga Stájerország is rendkívüli 

természeti adottságokkal rendelkezik. Graz nagyon hangulatos város, óriási főtere van, 

rengeteg programmal télen-nyáron, a belvárosban sok a fiatalos bár, azonban az árak nagyon 

magasak, ami egész Ausztriáról elmondható. A bevásárlást inkább intézzük el az itthon is 

ismert Hoferban (Aldi), Sparban vagy egyéb nagyobb üzletekben. Az egyetemnek saját 

menzája üzemel, azonban még itt is 5,90 euro egy menü ára, ami egy-egy alkalommal még jó 

lehet, de hosszú távon az otthoni főzés kifizetődőbb. 

ESN-Graz 
 

Erasmusos hallgatókén az ESN-Graz gondoskodik a programokról és a hallgatók 

szabadidejének szervezett eltöltéséről. Véleményem szerint, sajnos a grazi ESN szervezet nem 

olyan aktív, mint amennyire kellene. A tavaszi, nyári hónapokban már megjelentek a 

fakultatív programok heti rendszerességgel, de én hiányoltam a többszöri kisebb 

összejöveteleket, a helyszínek pedig adottak lettek volna a nagy városi parkokkal és a megfelelő 

időjárással. 

Közlekedés 

Februárban érkeztem, amikor a bicikli nehezen lett volna kivitelezhető, viszont a 

kollégiumom az egyik legtávolabbi volt az egyetemtől, ezért én a tömegközlekedés mellett 

döntöttem, ami nem olcsó, 42 euro a havi bérlet, de gyorsan eljut vele az ember bárhova 

és sűrűn is közlekednek a járatok. Tavasztól viszont jó lehetőség, a biciklivétel, mert az 

egész városban kiépített kerékpárutak vannak és a város biciklis kultúrája is meglehetősen 

szimpatikus. 

  
Összegzés 

 

Remek öt hónapot töltöttem Grazban, a város tényleg igazi egyetemi város, rengeteg 

diákkal és programmal. Azt tudom mondani, hogy akinek van lehetősége, mindenképpen 

használja ki a programot, akár Grazban, akár más várost választva, mert egy teljesen új, 

minden más egyetemi hallgatói élménytől eltérő élettapasztalat. 

 


