
Tanulmányi mobilitás: Regensburg (Németország) 

Ötödév őszi félévében tanultam külföldön az Erasmus+ hallgatói mobilitás program keretében a 2015/16-os 

tanévben. Nem véletlen, hogy Regensburgról több élménybeszámolót is találsz. Remélem, hogy az enyémet 

olvasva habozásaid végére egy döntés teszi a pontot. 

Igaz a szóbeszéd: az Erasmus tényleg egy király buli. Persze ki kell rá „fizetni a belépőt”. Az elején és a végén 

fejfájást okozhat a papírmunka, mert rohangálni kell a különböző intézetekhez, klinikákhoz, a dékáni hivatalba és 

az Erasmus irodába. Rengeteg e-mailt is kell váltani az előbb felsoroltokkal és a külföldiekkel. Érdemes lelkileg is 

felkészülni ezekre. 

Németországban később kezdődik, és később fejeződik be a félév, mint otthon. Két héttel a tavaszi félév kezdete 

után, február közepén tértem haza. Cserébe a későbbi kezdés egyben választási lehetőséget is nyújt a számodra 

(legalábbis Regensburgban): Vagy kimész szeptemberben (avagy márciusban) már és befizetsz egy hónapos erős 

nyelvi tanfolyamra (ILC), vagy csak október (április) elsején mész ki és szeptemberben (februárban és márciusban) 

elvégzed az ötödéves tömbösített oktatásból azokat a tárgyakat (blokkokat), amiknek a külföldi teljesítését nem 

fogadják el az otthoni klinikák. Én ez utóbbit tettem, és szerintem te is ezt fogod választani, ha az a célod, hogy 

ne kelljen évet ismételned. Az itthon hallgatott tárgyakból logikusan itthon is kell vizsgáznod. 

Az erős nyelvi képzésen kívül lehetőséged van felvenni „német, mint idegen nyelv” (DaF) tanfolyamokat, amik 

teljesítése kredittel jár. Viszont megkérdőjelezhető a hasznuk. Például a „DaF – Sprechen” tárgynak pl. elég kevés 

értelme van: mindenki prezentációt készít a félév során, és ha nem éppen te adsz elő a többieknek, akkor végig 

kell hallgatnod a társaidat, ami elvesz az egyébként hasznosabban is eltölthető idődből. Én személy szerint nem 

vettem fel német órákat. 

Ami a tárgyak elfogadtatását illeti, egyedül az AITK tárgyainál nem jött össze, ill. Eü-i jogból kellett volna beadni 

egy 10 oldalas dolgozatot pusztán a félév végi aláírás megszerzéséhez, otthon vizsgázni attól még kell. A 

beadandó elkészítése helyett ebből a tárgyból is elvégeztem a gyakorlati tömböt még szeptemberben. A csúszás 

elkerülése nehézkes, ugyanis Regensburgban az előadások is tömörítve vannak, vagyis félév elején először az 

előadásokat tartják meg egymás utáni blokkokban az egyes tárgyakból, és csak később kezdődnek a gyakorlati 

tömbök. Tehát előfordulhat, hogy nem tudsz minden tárgyból gyakorlatot teljesíteni idő hiányában. 

Regensburg egy egyetemi város; minden ötödik polgára hallgató és számottevő a külföldi, és nagyon sokan 

Erasmus plusszal, ill. más csereprogramokkal érkeznek ide egy vagy két félévre. Így ebben a városban már egy jól 

megszervezett rendszer van a vendéghallgatók pátyolgatására. Például előre írtak nekem, hogy nem érdemes 

lakást keresnem hallatlan összegekért, mert ők tudnak nekem foglalni egy szobát a sok kollégium közül 

valamelyikben, amelyért mások amúgy komoly küzdelmet folytatnak. Ezen kívül több szervezet is van, melyek a 

szórakozás részét szervezik meg a kint létednek, ami kiváló lehetőség emberek megismerésére, nemzetközi 

kapcsolatok kiépítésére, német, ill. az angol nyelv gyakorlására.  

Összességében úgy érzem, hogy ebben a félévben az Erasmusnak hála több volt a lazítás és nem volt olyan 

stresszes orvostanhallgatónak lenni, mint otthon. A középkori város hangulatos központjában rengeteg kocsma, 

bár, szórakozóhely várja a kikapcsolódni vágyó hallgatókat. Ez az életre szóló élmény megéri a szervezésbe 

belefektetett energiákat. Számos külföldi ismerősre, barátra tettem szert. Én a helyedben nem választanék 

nagyvárost, pl. Münchenbe tuti nem mennék egy teljes félévre. Viszont Regensburgban biztosan jól fogod magad 

érezni. 

Remélem, tudtam segíteni a döntésedben. Ha bármilyen kérdésed van, nyugodtan írj nekem levelet 

(tarnoczy.almos@gmail.com), mert nekem is anno az itthoni és a kinti hallgatótársaim voltak a legnagyobb 

segítségemre. 

 

Tarnóczy Álmos 


