Erasmus+ (University of Potsdam)
Before the mobility
Sok lelki vívódás után elhatároztam, hogy márpedig én ki fogok menni Erasmus ösztöndíjjal
Németországba. Nehéz döntés volt (felmerült mindenféle kérdés, mint család/ szerelem/ barátok
stb.), de valamikor régen felébredt bennem a vágy az iránt, hogy világot lássak. És nem hagyott
nyugodni, és ha láttam alkalmat is arra, hogy pályázzak, valamiért hiányérzettel továbbmentem.
Végül pedig azon kaptam magam, hogy kezemben a pályázattal kopogok a tanszéki ügyintéző ajtaján.
Nagy örömömre megkaptam az ösztöndíjat és elkezdhettem az ügyintézést. Fontos, hogy mindenről
informálódj időben, ebben nagy segítség volt a korábbi erasmusos lány, az Uprepare oldal, a kinti
egyetem által kinevezett Buddy- m (egy segítő az erasmusosoknak) és persze az egyetemi honlap.
Egy hasznos tipp: valamilyen online tárhelyen csinálj egy „erasmus” mappát, amelybe a kezdetektől
fogva mindig feltöltöd a fontos dolgokat, mint e-mailek, dokumentumok és minden egyéb ide illő
fájlt. Ezt szinte bármikor elérheted, ha esetleg a nálad lévő papír elázna/elveszne stb. A kiutazás előtt
mérlegelni kellett, hogy mit viszek ki ugyebár. Számításba vettem, hogy mi az, amit minden nap
használni fogok, milyen idő van/lesz stb. illetve mi az, amit inkább kint veszek meg. Bankszámlát
érdemes kint nyitni, illetve ha otthoni bank, akkor pontosan tájékozódni a feltételekről (mennyibe
kerül esetleg a kártyahasználat, pénzfelvétel stb.). Én sajnos otthoni banknál intéztem és nem jártam
jól.
Mivel még október elsején kellett megérkeznem nagy bőrönddel - sajnos esetemben a politikai
helyzetnek köszönhetően a vonatok nem jártak Magyarország-Németország között, illetve igen
körülményesen és a repülőjegyek már elég drágák voltak - ezért busszal mentem ki. 13 órás út,
egyszer ki lehetett bírni.

During the mobility
Esetemben nagyon nagy segítség volt a Buddy-m, ugyanis a buszsofőr rossz helyen tett ki minket és
ott álltam egyedül, minden értékemmel Berlinben valahol. Felhívtam, eldadogtam neki, hogy itt
vagyok és mentsen meg. Már korábban meg volt beszélve, hogy kijön elém a pályaudvarra, így hamar
megtaláltuk egymást és elkísért beiratkozni. Nagyjából az első két hétben elég sok papírt adtam le,
írattam alá, de ezzel nem volt gond. A Buddy-m az első napokban sok helyre elkísért, ami nagyon
nagy terhet vett le a vállamról. Az ügyintézéseknél, mint SIM-kártya, bejelentkezés, orvosi papírok
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Az itteni egyetem nagyon segítőkész az erasmusosokkal, valamint van egy ESN nevű szervezet, akik

rengeteg programot terveztek nekünk. Az első pár napban nagyon éreztem az otthonom hiányát, de
ezek a programok és az új társak elterelték a figyelmem a problémákról. Hamar megszoktam az új
helyem, sőt, inkább beleszerettem annyira, hogy alig akartam hazamenni karácsonykor, noha
hiányoztak

az

otthoniak.

Szépen lassan kialakultak barátságok, eljárkáltunk mindenfelé, felfedeztük Potsdamot és Berlint. Ha
találtunk olcsó repülőjegyet, akkor persze kihasználtuk és elmentünk világot látni. Az egyetem saját
klubjában minden héten volt valamilyen buli vagy moziest (volt magyar est is, amikor az itteni
magyarokkal főztünk, így a többiek megkóstolhatták a bejglit, lecsót és a Pick szalámit) karácsony
előtt a karácsonyi vásárokat látogattuk meg, szóval programokban nem voltunk híján.
Amikor elérkezett a búcsú ideje, nehezen váltunk el egymástól, de megbeszéltük, hogy valamikor
még az évben meglátogatjuk egymást. Összességben csak jót tudok mondani, nem csak a német
nyelvismeretem javult, hanem az angol is, és rengeteg tapasztalatot szereztem sok területen.
Számomra az 5. félév volt az ideális az Erasmus-ra, mivel előtte lévő évben dolgoztam és félre tudtam
tenni illetve a szakdolgozatomhoz itt tudtam anyagot gyűjteni. Olyan könyveket is megtaláltam,
amelyek Magyarországon szinte beszerezhetetlenek, loyan órákat vettem fel, amelyek segítenek a
szakdolgozatom írásában, így lassan, de biztosan és folyamatos ellenőrzés mellett megírtam
majdnem a felét!
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