
 

Erasmus beszámoló 

2013/2014 – Johann Wolfgang Goethe Universität, Frankfurt am Main 

2013 tavaszán pályáztam meg az Erasmus tanulmányi ösztöndíjat. A hely kiválasztásánál 

elsődleges szempont volt, hogy német nyelvterületre menjek, és választásom a néhány 

lehetőség közül végeredményben Frankfurtra esett. Frankfurtban két jelentős felsőoktatási 

intézmény van, az egyetem (Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main) és a 

főiskola (Fachhochschule). Én a Goethe Egyetemen kaptam lehetőséget az ösztöndíj 

megszerzésére, amit aztán el is nyertem. Az őszi vagy tavaszi félév közül úgy döntöttem, 

hogy 2014 tavaszi félévében, egyetemi tanulmányaim zárásaként szeretném az ösztöndíjat 

igénybe venni. 

 

Előkészületek, szükséges intézkedések, első hét: 

Ami számomra a legnagyobb gondot okozta az Erasmusos tanulmányutamra való 

felkészülés során, az a megfelelő szállás megtalálása volt. Habár beadtam a kollégiumra való 

jelentkezést, helyet sajnos mégsem kaptam, mivel jóval többen vannak az Erasmusos diákok, 

mint amennyi férőhely a kollégiumokban szabadon rendelkezésre állna. Miután megkaptam 

az elutasító levelet, rögtön nekiláttam, hogy az interneten kiadó szobák után nézzek. 

Időközben érdeklődtem a már ebben tapasztalt ismerőseimtől, hogy nekik hogyan sikerült 

albérletet találniuk. Többektől kaptam a tippet, hogy bizony ők az első egy hétben különböző 

diákszállókban éjszakáztak, és csak helyben mentek el szobákat keresni és megnézni, aminek 

így ugye az az előnye, hogy személyesen is meggyőződhet az ember a lakás felszereltségéről, 

és megismerheti az esetleges lakótársakat is.  

Kicsit félve ettől a bizonytalan lehetőségtől, én rendületlenül kerestem a szobákat a 

különböző online weboldalakon (ajánlanám elsősorban a www.wg-gesucht.de oldalt), a 

kiutazást megelőző kb. a két hónapban. A mostani tapasztalataimmal azonban elmondhatom, 

hogyha valaki hasonló helyzetbe kerül, szinte felesleges az utazást megelőző hónapokat ezzel 

stresszelve tölteni. Azt ajánlanám, ami nekem is bejött: a kiutazást megelőzően az utolsó 

három, de legfőképp két hétben nézegessék aktívan a hirdetéseket, és lehetőség szerint minél 

több emberrel fixáljanak le időpontot a lakás megnézésére. Az első pár napra, de leginkább 

egy hétre pedig javasolnám a hostelekben, diákszállókon való éjszakázást ( a Frankfurt Hostel 

a Főpályaudvarhoz közel van, és Erasmusosok kedvezményt is kapnak).  

http://www.wg-gesucht.de/


Az első nagyon nehéz, stresszes napok után egyedül, idegen nyelven, egy idegen 

országban végül sikerrel jártam, és találtam egy kiadó szobát Frankfurt nagyon szép, családi 

házas, kertes részében Eschersheimban, 400 euróért egy hónapra.  Az átlagos ár egy kiadó 

szobáért egy hónapra 300-450 körül mozog.  

 

Egyetem, Tanulmányok: 

A Goethe Egyetemnek több kampusza van, a legújabb és legszebb a Campus Westend.  

Nekem itt, valamint a Campus Bockenheimban, illetve ehhez közel egy másik épületben 

voltak még óráim. A tanrend tervezésekor így érdemes azt is figyelembe venni, hogy melyik 

óra melyik épületben van. A tömegközeledés jól megoldott, hisz ez a két legnagyobb kampusz 

(Westend és Bockenheim) külön buszjárattal is össze van kötve. 

 

A németországi szemeszterek az itthoniakhoz képest teljesen más időpontban vannak. 

A tavaszi szemeszter április közepén kezdődik, és július közepén ér véget. A tavaszi 

szemeszter úgy néz ki, legalábbis pszichológia szakon, hogy a felvehető tantárgyak javarésze 

szeminárium, és a lehetőségek között kb. csak öt darab előadás szerepelt. Ugyanis az őszi 

félév az, ahol az előadások általában vannak, ehhez kapcsolódóan a tavaszi félévben pedig a 

megfelelő gyakorlatok. A helyi diákoknak így az értékelése is más lesz, ők csak a tanév végén 

kapnak egy érdemjegyet az előadáson és a szeminárium való teljesítményük alapján. 

Én öt tantárgyat vettem fel. Az egyik egy német nyelvkurzus volt, ami heti kétszer két, 

ill. két és fél órában volt. Ez csak az Erasmusos diákoknak volt meghirdetve, illetve egy 

szintfelmérő tesztet kellett megírni ahhoz, hogy a három csoport valamelyikébe bekerülj. Egy 

tantárgyam volt előadás, három pedig szeminárium. Mindegyik nagyon hasznosnak 

ígérkezett, és a professzoraim is segítőkészek voltak, figyelembe vették mind a nyelv, mind a 

teljesítés szempontjából, hogy cserediák vagyok. 

 



Közlekedés: 

A tömegközlekedés nagyon jól kialakított Frankfurtban. Habár először megrémültem, 

hogy hogyan fogok közlekedni, hamar meg lehet tanulni. Az S- és U-Bahn gyakorlatilag 

egész Frankfurtot behálózza, illetve, ami külön jó, a környező kisvárosokat is, így többen 

voltak, akik nem Frankfurtban, hanem pl. Offenbach-ban vagy Mainz-ban laktak, hiszem jól 

megközelíthetőek, de árban alacsonyabbak. Talán csak az éjszakai utazás lehet picit 

bonyolultabb. 

 

Vásárlás, egyéb:  

      Az életszínvonal Németországban – nem meglepő módon – sokkal magasabb, mint 

nálunk. Frankfurtban különösen, hiszen München után Németország második legdrágább 

városa. A húsok, pékáruk, zöldség-gyümölcs jóval drágábbak, mint itthon, de azért a 

megfizethető kategóriába tartoznak. 

      Élelmiszervásárlás szempontjából nekem a Rewe illetve a Nahkauf vált be a 

legjobban. A Nahkauf gyakorlatilag ugyanazokat a termékeket árusítja, mint a Rewe, csak 

jóval kisebb választékkal, a Rewe-ben viszont hatalmas a kínálat, akár ebédet is készíthetünk 

magunknak a tetszőlegesen összeállítható salátákból. Ami szintén fontos tudnivaló: vasárnap 

szinte semmi sincs nyitva! 

 

Frankfurt, kultúra, látnivalók: 

Ami először szembeötlött Frankfurtban, hogy nagyon nemzetközi város. Rengeteg 

népcsoport él itt, így a tömegközlekedést igénybe véve nagyon színes képet kap az ember, 

tipikus németet elvétve lehet látni. 

Frankfurt elsősorban pénzügyügyi és kereskedelmi központ. Itt székel az Európai 

Központi Bank valamint itt található Európa egyik legnagyobb tőzsdéje, a Frankfurti 

Értékpapírtőzsde is.  

 

A látnivalók zöme az egykori óváros területére, a Römer-re esik. Itt található pl.: 

Császárdóm, Szent Pál - templom, Modern Művészetek Múzeuma. 

 



A Hauptwache és környéke 

Hauptwache Frankfurt legforgalmasabb tere, innen indul Frankfurt leghíresebb utcája a Zeil, 

melyet Németország legforgalmasabb bevásárló utcájaként tartanak számon, és a különböző 

nagy világmárkák is mind képviseltetik magukat. A Hauptwache épülete mellett áll Frankfurt 

legnagyobb evangélikus temploma, a Szent Katalin-templom.  

 

További nevezetességek: 

  Régi és új Operaház 

 Tőzsde tér 

 Felhőkarcolók (A Main Tower tetejéről lehetőség van egész Frankfurtot felülről 

szemlélni) 

 

 

A Majna partja tavasszal és nyáron külön életre kel. Minden korosztály számára 

kellemes, kikapcsolódásra alkalmas környék. Kitűnő hely futásra, sétálásra, piknikezésre. Sok 

fiatal kezdi vagy tölti a szombat estéjét itt, a szórakozóhelyek ugyanis elég drágák 10-12 

eurós belépőkkel kell mindenhol számolni. 

 

 



Véleményem szerint Frankfurt nagyon jó hely egy Erasmushoz, egyetlen hátulütője, 

hogy az élet alapvetően elég drága. Én nagyon örülök neki, hogy a tavaszi félévben mentem, 

és ajánlanám is ezt, hisz az idő kellemes volt (bár többet esett, mint Magyarországon), és a 

Majna parti nyári esték felejthetetlen élmények maradnak. 

 Központi elhelyezkedésének köszönhetően jó lehetőség a környező országok, 

nagyobb városok meglátogatásához is. A német nyelvtudás fejlesztésével, rengeteg új 

ismerőssel, barátok szerzésével, talpraesettséggel, nyitottsággal és még rengeteg szakmai és 

személyes élménnyel gazdagodhat az ember egy ilyen élmény során. 

   


