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Németországban, Regensburgban voltam kinn 2012 tavaszi félévben 4hónapra az Erasmus 

Iroda segítségével. Óriási élmény volt, úgyhogy a sok szervezés ellenére abszolút megérte 

kiutazni. Volt pár nehézségem az elején, mivel ott április 15-től július 24-ig tart a félév. 

Február elejétől elkezdtem itthon az V.év második felét és április 1-től utaztam ki. Április 1-

től 15ig egy bevezető kurzuson vettem részt. Rendkívül precíz szervezés volt, nagyon 

átlátható. Kaptam kollégiumot. Sajnos kicsit messze volt a Klinikáktól (45percnyire), de a 

tandíj (91,-Euro) tartalmazta a féléves buszjegy árát is. Ez különösen praktikus, mert 50km-es 

körzetben fel lehetett használni. Illetve a Bayern ticket is hasonló kedvezményt jelentett, 

amivel be lehet utazni egész Bayern-t pár euroért. A Klinikán tömbösített rendszer van. Azaz 

2hónapig előadások, majd 2hónapig gyakorlatok. Sajnos a mi 5.éves tárgyainkat  különböző 

évfolyamok tanulják, ezért magán tanrendet kellett kérni, mert van, hogy fedik egymást. 

Nagyon rugalmasak és segítőkészek. A professzoroknál kell jelentkezni emiatt. Német 

fiatalokkal voltam körbe véve az órákon, nagyon segítőkészek barátságosak és kedvesek. Jól 

megértettem őket, viszont a bajor idősebb betegeket már kevésbé. Reggel 8:15-től olyan 

12:00-ig tartott a tanítás, utána pedig mindenki ment haza tanulni, mert péntekenként volt egy  

kisvizsga, az aktuális hét tananyagából. Kis előadást is kellett tartani párszor. Nekem 

szerencsére ezek a beszámolók nem voltak nagy jelentőségűek, mert itthon úgyis le kellett 

vizsgáznom mindenből. De összességében, sokat kellett készülnöm ott suli mellett az itthoni 

vizsgákra. 

Regensburg csodaszép történelmi város, tele fiatalokkal, hatalmas egyetemmel és rengeteg 

diák élvezi az egyetemi bulik tömkelegét. Összesen 26kollégium van. Mindenki biciklivel jár 

mindenhova és olyan mediterrán olaszos hangulata van az egész városnak, tele parkkal, 

folyókkal és szigetekkel. Ellenben viszont majdnem minden nap esik az eső  

Az erasmusos élet abszolút kiforrott, nagyon sokan vannak, külön programok léteznek 

számukra illetve heti 2szer KaffeStunde alkalmat rendeznek a külföldieknek. Sajnos 4-en 

voltunk az orvosin, a többi erasmusos hallgató más szakokra jártak, ezért a Klinikákon nem 

lehetett találkozni velük. De mint mondtam, a németek teljesen befogadók és kedvesek voltak. 

Rengeteget lehetett tőlük is tanulni, főleg nyelvileg.  

A kollégiumról csak annyit, hogy érdemes előre jelezni, hogy olcsóbba szeretnél menni, mert 

180-tól 350-, Euroig terjedhet az ára. Random szerint osztják be az embereket, mindenkinek 

jár kolesz, de csak akkor, ha áprilistól júliusig kifizeti. Ha nem esik bele ebbe a periódusba, 

akkor nem adnak kolit. A kollégium barátságos hangulatú volt, külön szobával. A konyha és a 

fürdő az közös az emeleti lakótársakkal (12ember). Még csak annyit, hogy biciklit lehet már 

50Eurorért venni, amit el is lehet adni később. Szuper kiépített bringaútvonalaik vannak.  

Összességében nagyon hálás vagyok az Erasmusos Alapítványnak, hogy lehetőségem adódott 

ilyen szuper tanulmányi útra.                
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