
"Bécs 2017 tavaszi szemeszter 

Medizinische Universität Wien 

 A bécsi egyetem elküldte a számomra opcionálisan felvehető tárgyak listáját. Ott is 

tömboktatás van, mint nálunk ötödéven, a tantárgyak is ugyanazok azzal a kivétellel, hogy a 

fül-orr gégészetet is ebben az évben tanulják. A nagy tárgyakat öt, a fog-t és a szemészetet 

csak kettő és fél hétig tanulják. Miután kiválasztottam a tárgyakat, ők felvették nekem a 

megfelelő turnusokba, ezen később sajnos nem lehetett változtatni. Az oktatás február utolsó 

hetétől június legvégéig tart. A tavaszi szünet egy héttel hosszabb mint a Semmelweisen. A 

vizsga a félév utolsó napján teszt formájában történik az összes teljesített tárgyból. Itt fontos 

megemlíteni, hogy a felvett kreditek teljes összegét csak akkor adják meg, ha a tesztvizsga 

sikerül, de erről nem adtak korábban tájékoztatást. Félév közben mindenkinek egy tárgyból 

egy ún. "Tertialprüfung"-ot kell teljesítenie. Hogy melyik felvett tárgyból, azt random 

választják ki. Gyakvizsga jellegű, megfelelt/nem felelt meg értékeléssel. 

Az erasmusosok szét vannak szórva különböző csoportokba, de mindig van egy két ismerős 

arc. A németeken kívül nagyon sok görög és olasz megy Bécsbe erasmusra, ők többnyire csak 

nagyon kicsit, vagy egyáltalán nem beszélnek németül. Angolul el lehet boldogulni a 

kórházban úgy, mint az egész városban.  

Én gyerekgyógyászatot, szemészetet és intenzívet tanultam. Mindenhol hasonló a rendszer. A 

turnus elején szemináriumok (kötelező a részvétel) és előadások vannak reggeltől akár 16:00-

ig. Utána jön a gyakorlat. A gyakorlatokon eléggé szabadjára voltunk engedve. Kapunk egy 

logbookot, amiben meg vannak jelölve az elsajátítandó kompetenciák és abba kell aláírásokat 

gyűjteni az orvosoktól. Van ahol mindent elmagyaráznak, az ember egyedül vizsgálhat 

beteget stb, vannak viszont osztályok ahol hozzá sem szólnak a diákokhoz ( szerencsére itt 

nem is hiányoztam nekik, ha esetleg máshol voltam).  

A szállás elég drága és sajnos a kinti egyetem nem segít a keresésben. Kétágyas kollégiumi 

szobák is 300€/főtől kezdődnek, ezeket önállóan kell felkutatni, többnyire nem is lehet helyet 

kapni, és a WG-k sem sokkal drágábbak, ezért érdemes azt választani. A félév elején mindig 

nagy a verseny a jó albérletekért ezért érdemes már a kiérkezés előtt keresgélni, pár időpontot 

megbeszélni. A város nagyon élhető, jó a tömegközlekedés (hétvégén 0-24 jár a metro), 

mindig lehet találni valami jó eseményt, koncertet, bulit. 

Nyilván rengeteg adminisztráció, plusz munka, de alapvetően nagyon megérte, és Bécset csak 

ajánlani tudom. 
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