
ERASMUS beszámoló 

Bőjtös Lídia 

Technische Universität München, 2015/16 tavaszi félév 

 

A 2015/16-os tanév tavaszi félévét Münchenben, a Technische Univsersitäten töltöttem. 

Nyelvtanulás, illetve a későbbi külföldi munkavállalás lehetősége miatt mindenképp Németországba 

szerettem volna jelentkezni. München remek választásnak bizonyult az oktatás magas színvonala és a 

hatalmas diákélet miatt. 

A tavaly bevezetett tömbösített ötödéves oktatás szerencsére megkönnyítette a dolgomat a 

szervezéssel kapcsolatban. Mivel Münchenben a félév április 1-jén kezdődik, ezért volt 2 teljes 

hónapom arra, hogy előtte itthon jópár gyakorlatot teljesítsek és megszerezzem belőlük az aláírást a 

tavaszi félévre. Így végül kint 15 kreditnyi értékben a belgyógyászat, a szemészet és a neurológia 

gyakorlatot vettem fel. Kint az oktatás szintén tömbösített formában zajlik. A három tárgy közül 

belgyógyászatból és szemészetből mind a kint eltöltött gyakorlatot, mind a kint letett vizsgát 

elfogadták. A papírmunkával sem volt különösebb nehézség egyik intézetben sem, mindenhol 

készségesek és segítőkészek voltak. A neurológiát viszont nem sikerült elfogadtatni, így abból itthon 

is kellett vizsgát tennem.  

A külföldi gyakorlatokat kifejezetten hasznosnak és érdekesnek találtam, hiszen bepillantást 

nyerhettem a német egészségügyi rendszerbe, láthattam hogyan folyik náluk az oktatás, és hogy 

miként dolgoznak az ottani orvosok. Az első hetekben hatalmasnak tűnő nyelvi akadály is idővel 

leküzdhető. Tetszett a szemléletmód, hogy a tárgyak oktatása során csakis a lényegre, a legfontosabb 

dolgokra koncentrálnak, és nem vesznek el a lényegtelen információk között. Azonban a tömbösített 

gyakorlatok - az itthoniakhoz hasonlóan – nem túl gyakorlatiasak. A kinti vizsgákra júliusban, kijelölt 

időpontokban kerül sor. Ezek többszörös feleletválasztós tesztvizsgák voltak, melyek rendes 

felkészülés és viszonylag biztos nyelvtudás mellett is elég nehéznek bizonyultak, főként a kérdésekre 

adott rövid idő miatt (45 kérdés – 60 perc). Ez alól kivétel a belgyógyászat gyakorlat (Blockpraktikum 

Innere Medizin) volt, melyet a gyakorlati hét végén egy szóbeli gyakorlati vizsga zárt. Ez könnyen 

abszolválható, itt inkább a nyelvi akadály az, ami kicsit nehezebbé teszi, amúgy alap tudást 

kérdeznek. 

 

A szálláskeresés Münchenben nem egyszerű, és nem is olcsó. Amit én elszalasztottam, és a 

legegyszerűbb lehetőség, rögtön a jelentkezés után az egyetemnél a kollégiumok felől érdeklődni. A 

kollégium a legolcsóbb és a legjobb megoldás. A közösségi oldalakon számtalan csoport van 

müncheni diákoknak, ahol viszonylag egyszerűen lehet kollégiumi szállást találni, nagyon sokan 

kiadják a saját szobájukat pár hónapra vagy akár fél évre is. Nekem így sikerült másodszor szállást 

találnom. Ezek kívül az egyetemnek van egy saját szálláskereső oldala, melyen kollégiumokat, 

albérleteket hirdetnek, illetve érdemes más német albérletkeresőkön is keresgélni (pl.: www.wg-

gesucht.de). Az átlagos (és egyben minimum) ár kb. 350 Euro körül mozog, de természetesen határ a 

csillagos ég.  

München önmagában egy szuper város, a diákélet pedig fantasztikus. Mindenkinek csak ajánlani 

tudom, aki a tanulás mellett szeretne igazi „erasmusos” társasági életet élni. Nagyon sok cserediák 

van a világ minden részéről, és az egyetem is számos programot illetve kirándulást szervez. A tavaszi 

félévben, mikor már melegebb az idő, jobbnál jobb kinti programokat lehet együtt szervezni, például 

túrákat a hegyekbe, strandolást valamelyik tónál München környékén. Ezen kívül persze az sem 

elhanyagolható szempont, hogy tavasszal a Frühlingsfestnek, ősszel pedig az Oktoberfestnek ad 

otthont München.  

Életem legszebb féléve volt. A szakmai és nyelvi fejlődés mellett rengeteg élménnyel gazdagodtam, 

számtalan új emberrel ismerkedtem meg, és sok új barátot szereztem. Münchent és a Technische 

Universitätet mindenkinek meleg szívvel ajánlom, aki Németországot tervezi választani Erasmusa 

célpontjául.  
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