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Kiutazás előtti teendők:  

 Kollégium. Minden egyértelműen megtalálható az egyetem honlapján. A jelentkezési határidőket 

érdemes betartani, különben nem biztos, hogy az ember a kívánt helyen kap szobát. A kollégiumok 

nagyon színvonalasak, minden szobához külön konyhai rész és fürdőszoba/WC tartozik. Edényeket, 

ágyneműt és minden egyebet magunknak kell beszerezni. Többszemélyes lakás esetében is 

mindenkinek külön szobája van. Az árak kb. havi 200-300€ (+kaució 300-400€) körül mozognak.  

 Tantárgyak egyeztetése, Learning Agreement kitöltése. A Würzburgi Egyetemen nagyon 

készségesen segít ebben a kar tantárgyfelelőse. Sajnos a külföldi tanulmányi rendszernek annyira 

más a felépítése, hogy nehéz olyan tárgyat találni, amit elfogadnak otthon, így gyógyszerészek 

esetében valószínűleg csúszással jár a kint töltött félév. 

 Nyelvi kurzusra jelentkezés. Miután a félév csak később kezdődik, lehetőség van 

szeptemberben/márciusban részt venni intenzív nyelvi kurzuson. A részvételt csak javasolni tudom, 

ugyanis a tanfolyam során lehetőség van felszínre hozni a kissé megkopott német tudást, így 

könnyebb elkezdeni a tanulást félévkezdéskor. Emellett kreditet is kapunk a kurzus teljesítéséért, 

valamint haladó szinten ingyen DSH nyelvvizsga tehető, mely esetleges jövőbeli német egyetemi 

tanulmányokhoz elengedhetetlen. Nem is beszélve arról, hogy az ember itt szerezhet először jó 

barátokat a világ minden tájáról  

Teendők megérkezéskor:  

 Sokat segítenek a mentorok (németül Tutor), érdemes felvenni közülük valakivel a kapcsolatot 

még a megérkezés előtt, készséggel állnak mindenki rendelkezésére (legjobb, ha a saját 

kollégiumunk mentoraitól kérünk segítséget).  

 Először is az International Office-ba kell bemenni a szükséges dokumentumokkal, ahol 

felveszik az adatokat, és a diákigazolvány igénylése is megtörténik.  

 A városházán (Rathaus) be kell jelenteni a lakcímet 90 napon belül.  

 Ki kell tölteni egy nyomtatványt a helyi egészségbiztosítási pénztárnál (AOK), ehhez Európai 

Egészségbiztosítási Kártya birtoklása szükséges és egyben elegendő. Amikor beteg voltam, 

orvosi ügyeleten gond nélkül elláttak a Kártya birtokosaként.  

 A kollégiummal kapcsolatos adminisztrációt a Studentenwerk-nél kell intézni. Érdemes német 

bankszámlát nyitni a Sparkasse banknál, hallgatóknak teljesen ingyenes, valamint a magyar 

számláról nem biztos, hogy le tudják vonni a havi kollégiumi díjat. 

A Tanulmányi Program során nyert tapasztatok: 

 Tanulmányok. Főleg gyakorlatokon vettem részt. A laborok nagyon jól felszereltek, az oktatók 

segítőkészek, következetesek. Viszont az órarend teljesen más felépítésű, egy-egy tárgy tömbösítve 

van. (Pl. minden délután ugyanaz a labor van 2 hónapig). Tankönyvekre nekem nem volt szükségem, 

a laborokhoz az előíratok adottak voltak, egyéb tananyagot a hallgatótársaimtól kértem. Ezen kívül 

az egyetem könyvtárában számos szakkönyv fellelhető és ingyen kölcsönözhető. 

 Diákélet. Würzburg igazi „egyetemváros”, sok a hallgató, sok a szórakozási lehetőség. A külföldi 

diákok számára számos programot szerveznek (pl. ingyenes múzeumlátogatások, városnézés 



idegenvezetéssel, köszöntő programok, összejövetelek). A szórakozóhelyeken azonban drágábbak az 

ital-és belépőárak az otthoniakhoz képest. 

 Utazás. Würzburg önmagában is rengeteg látnivalót rejt, a szép nevezetességek mellett gyakran 

vannak kisebb fesztiválok, vásárok. Emellett Bayern tartományban nagyon szép városok vannak. 

Tartományon belül érdemes vonatozni Bayern Tickettel, mely külön megéri, ha több ember utazik. 

Emellett vannak buszos cégek, melyek sokszor viszonylag olcsón szállítanak utasokat messzebbi 

városokba. A városi tömegközlekedést a diákigazolványunkkal ingyen használhatjuk, a 

szemeszterbérlet benne van a 104€-s Semesterbeitragban, melyet év elején kell befizetni (ebből 30€-t 

a városháza visszatérít.) 

 Étkezés. Az egyetemnek a város több pontján is van menzája, diákként 3-5€ egy étkezés. Az 

ételválaszték széles és jó minőségű, finom ételeket tálalnak. Étteremben olyan 5-10€-ba kerülhet egy 

étkezés. 

 Árak. Az élelmiszerek, ill. ruházati cikkek árai nem sokban különböznek az otthoniaktól, bár ez 

bolttól is függ (pl. egyes BIO zöldségek-gyümölcsök viszonylag drágának tűnhetnek). 

Összességében olyan 600-700€-ból jön ki az ember havonta szállással, étkezéssel együtt. 

Összegzés:  

Én mindenképpen javaslom a programban való részvételt, az esetleges csúszás ellenére is. Amellett, 

hogy olyan szakmai tapasztalatot nyújthat a külföldi képzés, amelyet otthon soha nem kapunk meg, 

nyelvi készségeink is rengeteget fejlődnek a kint tartózkodott hónapok során. Ezen kívül új 

ismeretségeket köthetünk, világot láthatunk, művelődhetünk, és nem utolsó sorban kipihenhetjük és 

kiszórakozhatjuk magunkat. Csak ajánlani tudom   

                   

 

 

 


