
ERASMUS BESZÁMOLÓ 

BEVEZETŐ: 

2018. szeptember utolsó hetétől 2019. január végéig lehetőségem volt az Erasmus+ program 

segítségével kicsit több, mint 4 hónapot az ausztriai Kremsben, az ottani Kirchliche 

Pädagogische Hochschule-n eltölteni. Itthon egyébként a KRE-n tanítónak tanulok, ezért 

választottam ezt az iskolát, illetve azt is tudtam, hogy a németemet szeretném fejleszteni, s 

az se hátrány, hogy viszonylag közel van Magyarországhoz. 

Krems városa nyugodt és csodaszép. A Duna mentén, a Wachau völgyrendszer kezdeténél 

helyezkedik el kis dombocskákkal tarkított vidéken. Gyönyörű történelmi belvárossal 

rendelkezik és azt régebbi építésű házak veszik körül, a panelházak alacsonyak és relatíve 

kevés van belőlük. A tömegközlekedés nem igazán sűrű, de nagyon nincs is szükség rá, 

gyalogosan hamar eljut az ember szinte bárhová.  

Maga a KPH egész közel van a belvároshoz, illetve bevásárló központokhoz. Közvetlen a 

szomszédságban található egy kollégium (STUWO a neve), ahol én is voltam, illetve más 

egyéb iskolák. A főiskola barátságos, jól felszerelt, nem túl nagy, hamar megtanulja 

az ember a járást. 

Összességében jól éreztem magamat a kint tartózkodás alatt, és bátran merem ajánlani  

KPH-t és Krems városát is bárkinek, aki kisgyerekekkel foglalkozna a jövőben. Most pedig 

következzenek a részletek a főbb bontok alapján lebontva. 

A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK: 

Azt hiszem az ügyintézést nem sok ember szereti, és itt abból épp elég van, viszont ha ezen 

túljut az ember, akkor a jutalom egy remek külföldi félév/év lesz, szóval essünk is túl ezen. 

Ami nagyon fontos, hogy az ember legyen képben és ne halogasson, mert akkor egyszerre 

zúdul a nyakába a sok feladat. Amint megvan, hogy hova szeretne menni az ember érdemes 

olvasni a városról, az ottani szálláslehetőségekről, árakról, illetve a korábbi Erasmus 

beszámolók is sokat segítenek. A pályázat maga többlépcsős, több határidővel. A legjobb, 

hogyha van valami beszereznivaló, vagy meg kell írni egy dokumentumot, azt egyből tegyük 

meg, mert úgyis kiderül még valami, és akkor a váratlan dolgokra is lesz idő. Az Erasmus 

iroda és korábbi Erasmusosok is segítenek, ha összegyűjtöttetek jó pár kérdést lehet 

hozzájuk fordulni.  



Az itthoni iskolával még a kiutazást megelőző félévben érdemes megbeszélni, hogy hogyan is 

lesz a következő félév. Ha az ember párhuzamosan csinálja a két iskolát, egyéni tanrendet 

kell kérni a tanév elején és érdemes személyesen minden oktatóval a jegyszerzés módját 

megbeszélni. Az email nem olyan gördülékeny, sokkal hatékonyabb az elején mindenkit 

felkeresni és csak utána levelezni. 

KIUTAZÁS: 

Én vonattal utaztam egy 26 éven aluliaknak járó kedvezményes kártyával, de így is elég drága 

volt az út, és utólag tudtam meg, hogy busszal sokkal olcsóbb lett volna, szóval inkább azt 

ajánlom. A költözködést pedig csomagküldéssel is meg lehet oldani. 

SZÁLLÁS: 

Több lehetőség is van.  

Kollégiumok: Ezekből elhelyezkedés és ár alapján lehet választani. Vannak olcsóbbak, de 

inkább a város szélen és jobban felszerelt, frekventált helyeken fekvők is. Érdemes 

tájékozódni a különböző ajánlatokról. Én egy közepesen drágában voltam (STUWO, 365 

euró), aminek nagy előnye, hogy konkrétan egy udvar választja el a KPH-tól. Egyébként pedig 

minden van, ami csak szükséges: nagy szoba, (hűtővel, szekrénnyel, asztallal, ággyal, 

internettel stb…) melyben egyedül van az ember, csak a wc-t, fürdőt kell megosztani 

szobatárssal. Ezen felül található még konyha, ahol saját szekrényünk, fagyasztónk is van, 

illetve szauna, konditerem, zeneszoba, mosókonyha és vendégeket is lehet fogadni. Én itt 

nagyon jól éreztem magamat. 

Ami fontos, hogy az előző félévben már ki kell keresni a szálláshelyet, hogy biztos legyen. 

Általában kell kauciót fizetni kb. 700 euró, amit majd visszautalnak nekünk. Nekem sikerült 

lebeszélnem, hogy elég volt csak odaérkezéskor fizetni, így az is meg tudtam oldani az 

Erasmus ösztöndíjból. 

A másik megoldás; albérlet. Ez általában olcsóbb, de ugye meg kell nézni, hol és kivel lakik az 

ember. 

TANUMÁNYOK/KINTLÉT: 

Tantárgyak terén számos variáció létezik. Van egy kb. 5-10 kreditnyi tárgy, amit a KPH-n 

kötelező felvenni. Lehet, hogy a küldő iskola is meghatározza, hogy milyen tárgyakat vár el, 

vagy pedig szabad a választás. Ebben az esetben érdemes beválasztani otthon is 

megfeleltethető tárgyakat, ami nekem nem volt célom, tehát csak szabadon választhatónak 

tudtam beszámíttatni a kint elvégzett tárgyakat. Én mindent német nyelven vettem föl, de 

angolul is nagyon sok tantárgyat hirdetnek meg. Jómagam több különböző területről 

választottam, tehát voltak művészeti tárgyaim (rajz, technika, zenei), hittel foglalkozóak, 

természetismeret stb… Ezen kívül hospitálási gyakorlatra is jártam, amit csak ajánlani tudok, 

minden szempontból. Jól érthető a német és sokat lehet tapasztalni tanítás szempontjából 

is. Kedvesek, támogatóak a tanítók és a gyerekek is nagyon jó fejek.  



A németet főleg az elején nehezebb volt érteni, főleg ha nyelvjárásra váltottak, de azért 

hozzászokik az ember pár hónap után. Itt a legtöbb óra tömbösítve van és a szorgalmi és 

vizsgaidőszak párhuzamosan zajlik, azaz néhány hét után, ha vége a tantárgynak jön is a 

jegyszerzés, így hetente változhat az órarend. Az órák 75 %-án kell ott lenni, a gyakorlatról 

pedig nem lehet hiányozni, de lehet pótolni, átütemezni. A suli októbertől január végéig tart, 

és előtte általában van ez bevezető hét. Nem érdemes túl sok kreditet felvenni én pl. 21-et 

csináltam meg, ami lazább volt, de a 25 az még emberi. 

Van egy Neptunhoz hasonló rendszerük; a PH-online, illetve a moodle-t használják még 

sokat. Az Erasmus-ügyintézők, tanárok és a kinti diáktársak is nagyon barátságosak, 

segítőkészek. Ezen kívül társasági életre is van lehetőség Erasmusos szervezésben 

és azon kívül is. 

Az ügyintézés kint tovább folytatódik az iskolán, órarend összeállítás, módosítás, stb… 

Mindenki kap majd egy Transcript of Records nevű papírt, amit alá kell íratni a tanárokkal a 

kurzusok elvégzése után. Itt is mindig mondják, illetve otthonról küldik milyen papír fog 

kelleni most, amikkel folyamatosan kell haladni. 

A városházán 2 helyen is be kell jelentkezni: egyszer a földszinten bal felől, aztán az 

emeleten lévő Fremdamtban is. Ezekről értelemszerűen ki is kell jelentkezni eljövetel után is. 

Gyülekezetek is vannak a városban, érdemes körülnézni, talál magának megfelelőt az ember. 

MEGÉLHETÉS: 

Aminek magas az ára az a szállás, éttermek, de egyébként a boltokban hasonlóak az árak, ki 

lehet jól jönni, főleg ha magának főz az ember. Nekem elég volt az Erasmus ösztöndíj, de 

lehet, hogy otthonról is szükség lesz pénzre, vagy előre lehet gyűjteni nyáron, illetve itt is 

vállalni valamilyen munkát, ha belefér az időbe. Én pl. tanítottam magyarul érdeklődőket. 

Ha ez egyetemmel kapcsolatos programban utaztok valahova, a számlát tartsátok meg, 

adjátok le! 

ÖSSZEGZÉS: 

Jómagam nagyon örülök, hogy kint lehettem. Járt nehézséggel is (az ügyintézés, otthoni 

plusz tárgyak, elveszettség érzése), de ezekkel megküzdve ott volt a soknemzetiségű légkör 

és a sok-sok lehetőség a tanulásra, szórakozásra és önállóbbá válásra. Most volt kedvem és 

lehetőségem, később ki tudja mi lesz majd.  

Szóval hajrá nektek is, és ha kérdés van, keressetek nyugodtan: 

adi.gulyas@gmail.com 

06 20 886 32 86 

Áldott napokat!  Gulyás Ádám   KRE-TFK 
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