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Tübingen 

A város Baden-Württemberg szövetségi tartományban, azon belül is Svábföldön helyezkedik el. 

Szerencsére az egyetemen mindenki beszél Hochdeutsch-ot, viszont főleg a környező településeken 

és az idősebbek gyakran használják a sváb nyelvjárást. Számos 

látnivaló található a közvetlen környékén is (Bad Urach, Fekete-

erdő, Sigmaringen, Baden-Baden), ezért nem muszáj messzire 

utazni, ha kirándulni szeretne valaki.  

Tübingen viszonylag kis városnak számít a maga 85 ezer fős 

lakosságával, ugyanakkor a város méretéhez viszonyítva az 

egyetem rendkívül nagy, 29 ezer hallgatóval és több mint 10 ezer 

alkalmazottal rendelkezik. Éppen ezért mondják a helyiek 

„Tübingennek nem egy egyeteme van, Tübingen maga az 

egyetem”. S valóban: akár az óvárosban, akár a külső részeken 

sétálva könnyűszerrel az egyetem több száz éves vagy éppen 

nemrégiben felhúzott épületeibe ütközünk. A kávézók, éttermek, 

könyvesboltok és egyéb üzletek is elsősorban a hallgatók 

kiszolgálására vannak berendezkedve. Tübingent a Neckar szeli 

ketté, amely fontos részét képezi a város életének. A folyón 

csónakázni is lehet, a velencei gondolákhoz hasonlító 

Stocherkahn-nak nevezett hajókkal, sőt tavasszal versenyt is 

rendeznek, amelyen az egyetemi karok és magánrésztvevők is indulhatnak.  Április végén ugyan még 

előfordulhat, hogy óriási pelyhekben esik a hó (ezért vastag kabátot mindig érdemes vinni), de amint 

kisüt a nap, a parkok megtelnek grillező hallgatókkal. 

Utazás 

Budapestről közvetlen busz és vonatjárat közlekedik  Stuttgartba, ahonnan szintén vonattal vagy a 

jóval olcsóbb helyi buszjárattal lehet eljutni Tübingenbe. A városban egy vonaljegy 2,30 €, ezért 

érdemes 85 €-ért az égész félévre érvényes bérletet (Semesterticket) venni, amely nemcsak 

Tübingenben, hanem a környező településeken is érvényes. (A bérletet csak az után lehet megvenni, 

hogy az egyetem kipostázta a félévre szóló érvényes diákigazolványt, ami akár 2 hétbe is telhet!)  

Szállás 

A város nagyszámú hallgatója miatt egyénileg nem könnyű szállást találni, különösen nem jó áron. Az 

egyetemi jelentkezéskor e-mailben küldenek egy linket, amelyen jelentkezni lehet az egyetem által 

biztosított szálláshelyekre (sőt még feltételeket is meg lehet adni a kívánt szobára vonatkozóan!). A 

határidő előtt beadott kérvények esetén a nemzetközi diákoknak garantálják a helyet. Ez általában 6-

10 fős lakóközösség (Wohngemeinschaft/WG), ami mindenki számára önálló szobát jelent közös 



konyhával és közös vagy saját fürdőszobával. Az árak 250 és 300 € között vannak havonta. A 

szobákban vezetékes internet van. A házmesterekkel viszont különösen óvatosan kell bánni és 

hasznos már az elején jó viszonyt kialakítani, mert képesek indokolatlanul fenyegető lapokat 

osztogatni. 

Oktatás 

A gyakorlatokon való részvételhez szükség van üzemorvosi vizsgálatra. Ezt nem csak papíron,  hanem 

a gyakorlatban is nagyon szigorúan veszik, semmit nem fogadnak el itthonról, szinte minden 

laborvizsgálatot, szerológiát újra levesznek. Ha negatív az antitest, újraoltanak hepatitis B ellen. 

A tárgyak elfogadtatása itthon legtöbbször nem ütközik akadályba, bár ez tárgytól függ. Én az ötödév 

második félévét töltöttem részben külföldön. Két tárgyat: gyerekgyógyászatot és pszichiátriát 

csináltam kint. Sikerült csúszás nélkül megoldanom, viszont ez annak volt köszönhető, hogy 

Tübingenben a tavaszi félév viszonylag későn, csak április elején kezdődik. Az itthoni tömbösítés 

előnye, hogy a kinti félév kezdete előtt sok gyakorlatot meg lehet itthon csinálni, főleg ha azt 

engedélyezik a külföldi sávban.  

Tübingenben minden tárgy oktatása tömbösítve történik. Az előadás, szeminárium és gyakorlat is 

külön tárgyként szerepel és külön kreditértéke van. Fontos, hogy az egyes tárgyak ECTS értékei szinte 

soha nem egész számok. Érdekesség volt 

számomra, hogy sokszor a gyakorlati tömb az 

elméleti tömb előtti félévben van ugyanabból a 

tárgyból (ez nyilván az Erasmusosokat nem 

érinti). Az előadások reggelente vannak, rajtuk a 

részvétel nem kötelező, de érdemes rájuk 

bejárni, mert általában tartalmasak és a 

vizsgakérdéseket az előadásokból írják. A 

szemináriumok kisebb csoportokban (20-30 fő) 

zajlanak és a magyar szemináriumokhoz hasonlóak. Gyakorlatot csak gyerekgyógyászatból csináltam 

kint, ez kis csoportban zajlik tutorok segítségével. A szemináriumokon és gyakorlatokon a részvétel 

kötelező és azt szigorúan ellenőrzik is. 

A vizsgák szinte minden tárgy elméleti részéből írásban történnek, a kérdéseket központilag állítják 

össze és központilag is javítják. Az előző évi kérdések elérhetőek. A gyerekgyógyászat gyakorlat végén 

szóbeli vizsgát kellett tenni, amelyben egy esettel kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolni. 

Elmondható, hogy a vizsgákra nem nehezebb felkészülni, mint itthon. 

Összességében mindenkinek ajánlom, aki egy klasszikus német egyetemi városban szeretne egy kis 

időt tölteni. A német bürokrácia ugyan néha bosszantó, de az emberek barátságosak és segítőkészek. 

Aki pedig már unja a bajor kolbászt, mindenképpen próbálja ki a sváb Maultaschent! 


