
Erasmus – München, Ludwig Maximilians Universität 2015/16 

Wintersemester 

Én ötödév első félévében mentem ki és az egyik legjobb félévem volt, iszonyúan élveztem és 

München egy nagyon-nagyon jó város, úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudom.  

Szervezés: 

Ez a legnehezebb része az egésznek, meg lehet csinálni az egészet évhalasztás nélkül, de nagyon sok 

szervezést igényel, de megéri vele megküzdeni, tényleg!   Nekem már ötödéven a tömbösített 

rendszer volt, ami részben segítette a szervezést, részben pedig, mivel mi voltunk az első évfolyam, 

nehezítette is.  

1. Helyosztó után e-mailt kell írni az LMU-s erasmus irodának, ők megküldik a teendőket, ki 

kell tölteni egy online jelentkezést, nálam ennek a határideje április volt. Ezután össze kellett 

szednem a dokumentumokat: Learning Agreement, nyelvvizsga-nyelvtudási papírok, 

tanulmányi átlagok stb. részletesen leírják, mi kell, ezt kellett elküldenem június 1-ig postai 

úton az erasmus irodába, Münchenbe. A legtöbb info ezen a honlapon rajta van: 

http://www.en.uni-muenchen.de/students/exchange/incomings/austausch_engl/index.html 

2. Learning Agreement és a tanulni/befogadtatni kívánt tárgyak: Érdemes az itthoni 

klinikákat minél előbb felkeresni és elfogadtatni a kinti tárgyakat, ehhez viszont szükség van a 

kinti tematikára. Van, amit le lehet tölteni a kinti klinika honlapjáról, de van, amit csak az 

ottani tanulmányi felelőstől e-mailben sikerült nekem megszerezni, tehát ez a folyamat azért 

időigényes. Ha ez megvan és egyezik 75%-ban, akkor probléma nélkül megadják itthon az 

engedélyt. A másik nehéz része, hogy össze kell egyeztetni, hogy azokat a tárgyakat, amiket 

tanulni szeretnétek, tudjátok-e egyszerre kint tanulni, mert vannak ütközések a modulok közt. 

Ezekkel az ügyekkel az LMU-n Lisa Lechner foglalkozik, ő az orvostanhallgatók koordinátora 

http://www.med.uni-muenchen.de/mecum_international/outgoing/kontakt/index.html  Levelet 

írni neki sajnos nem érdemes, mert arra nem válaszol, én mindenkinek azt ajánlom, hívja fel 

és érdeklődjön nála, hogy jó-e, ha úgy veszi fel a tárgyakat, ahogy elgondolta. A felvett 

tárgyakon még szeptemberben (téli szemeszter esetén) lehet változtatni, a végleges 

tárgyjelentkezés akkor lesz, de mivel ötödéven itthon a tömbösített rendszerben már júliusban 

turnust kell választani, vagy egyéni turnust kérni, ezért nem árt tudni, hogy a terveknek 

megfelelő tárgyakat tudjátok-e kinn tanulni. Nekem volt ismerősöm, akinek ott derült ki 

beiratkozásnál, hogy tárgyütközése volt és nem egyszerű utána mindent átszervezni.  

3. Vizsgák, tárgybefogadtatás: Augusztus közepéig kell, ha jól emlékszem beadni a kérvényt 

az oktatási és kreditátviteli bizottságnak arról, hogy melyik tárgyakat akarod kintről 

elfogadtatni és csatolni kell mellé a klinikák belegyezését, tantárgytematikát. Ha kinn megvan 

a vizsga, akkor a transcript of records bemutatásával simán befogadják a tárgyakat. 

Tesztes vizsgák vannak az adott blokk végén, kb. tárgyanként 30 kérdés, egyszerű vagy 

többszörös választásos. A vizsga nem egyszerű, erasmusosként sem kaptam semmi könnyítést, 

nagyon szigorúan veszik az időkorlátot, de meg lehet azért csinálni őket. Náluk kicsit más az 

oktatás, leginkább 100-150 oldalas kivonatokból tanulnak, ami tényleg tartalmazza a lényeget 

az adott tárgyból, de azt viszont A-Z-ig tudni kell. Ezekhez kinn az orvosis könyvtárban simán 

hozzá lehet jutni, nem kell külön könyvet venni.  Ha megvan az összes vizsga, kiállítják a 

transcript of recordsot, amit a klinkikáknak elküldve nekem azonnal megvolt a tárgy 

elismerése. 

Arra viszont figyeljetek, hogy csúsztatva vannak a félévek, tehát a kinti félév október 

közepétől február közepéig tart, így ajánlatos jól átgondolni, miből hol vizsgáztok vagy 
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esetleg a biztonság kedvéért mindkét helyen is, hogy ne legyen belőle csúszás, mert itthon már 

elkezdődik a félév, mire kinn meg tudjátok csinálni az utolsó vizsgákat. De azért össze lehet 

szervezni a dolgot, hogy kinn tudjatok lenni még abban a 2-3 hétben.  

 

Szállás: 

Az online jelentkezésnél be kellett jelölni, hogy szeretnék szállást kapni, majd júniusban kaptam egy 

levelet, hogy még mindig igényt tartok-e rá. Ott jeleztem, hogy igen és júliusban már arról kaptam 

levelet, hogy felvettek a kollégiumba. Én saját apartmanos koliba kerültem, ami saját szoba+zuhanyzó, 

konyharész. Ezen kívül még Wohngemeinschaft-ok vannak, ami kb. 8 szoba+fürdő és közös konyha. 

Az én apartmanomban volt íróasztal, ágy, ágynemű, szekrény, polc, hűtő, rezsó, konyhaszekrény, 

zuhanyzó, WC, 2-3 emeletenként mosógép, de edények és egyéb kiegészítő nem volt, szóval azt 

érdemes vinni, mert kinn nagyon drága minden. A WG-okban a konyha viszont felszerelt. A 

kollégium még azért is jó, mert ennél olcsóbban nem lehet Münchenben szállást kapni és nagyon jó 

helyen is volt. Nekem 270 euro volt, de egy albérlet kb. 500-600-nál kezdődik. 

Szállásokról bővebben:  http://www.studentenwerk-muenchen.de/wohnen/ 

Ezen kívül a koliban hatalmas diákélet van, én pl egy 2000-2500 fős diákövezetben laktam, mellettem 

5 percre az Englischer Garten, München legnagyobb parkja és a metrómegálló is 5 perc, amelyik kb. 

mindegyik klinikai tömbnél megáll. A koliban van sportolási lehetőség, vagy lehet menni még az 

Olympiazentrumba, ahol a diákok kedvezményesen sportolhatnak és nagyon sokféle sportág közül 

választhatnak.  

Élet: 

München nagyon jó város, de drága. Az ösztöndíj nagy részét a koli elviszi, szóval érdemes úgy 

készülni, hogy azért még lesznek plusszba kiadások. Egyik pl. a Semesterticket. Érdemes megvenni, 

mert minden közlekedési eszközre jó, ha jól emlékszem olyan 150-200 euro körül volt. Persze lehet 

biciklizni is, mert nagyon jól ki van építve a bicikliút, de télen nem olyan kellemes, meg van, amelyik 

klinika a város másik felén van. 

Az egyetemnél több menza is van. Ehhez ki kell váltani egy kártyát, erre lehet pénz feltölteni és ezzel 

kell fizetni. A kaja jó, nagy a választék és egész jó áron van. Bővebben: http://www.studentenwerk-

muenchen.de/mensa/ 

Programokat tekintve pedig mind az ESN, mind a Studentenwerk szervez utazásokat, környékbeli 

nevezetességek megnézését, bulikat, viszont időben le kell csapni rájuk, mert van, ami hamar betelik.  

http://mesa.esn-germany.de/ 

http://www.studentenwerk-muenchen.de/internationales/das-servicepaket-fuer-internationale-

austauschstudierende/veranstaltungen-im-wintersemester-201617/ 

Az online jelentkezésnél érdemes még bejelölni, hogy szeretnétek buddyt. Nekem az elején nagyon 

sokat segített a buddym, elmutogatta első nap, mi hol van, milyen rendszer van náluk, meg legalább 

már ismertem valakit az évfolyamból.  

A városban is van sok minden, amit meg lehet nézni, fel lehet fedezni pl: Marienplatz, Rezidenz, Isar-

Tor, Isar, Deutsches Museum, Hofgarten, Englischer Garten, Chinesischer Turm, Frauenkirche, 
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Olympiapark, szeptember végén az Oktoberfest, Nymphenburgi kastély és még sorolhatnám, de aki ott 

tölt egy fél évet, az ezeket mind fel fogja fedezni, na meg átérzi a jó kis bajor hangulatot, a sörök 

világát, a frissen sült bajor perec illatát, vagy amikor Bayern München meccskor az egész város a feje 

tetejére áll.   

Körülbelül most ennyi jutott eszembe, még nagyon sokat tudnék mesélni, meg a városról áradozni, 

szóval én tényleg csak ajánlani tudom, hogy válasszátok Münchent és iszonyúan hálás vagyok még 

mindig az erasmus irodának, hogy lehetőségem volt egy fél évet kinn tanulni. Aztán, ha bármi 

kérdésetek lenne, nyugodtan írjatok nekem e-mailt és szívesen válaszolok, segítek erasmussal-

Münchennel kapcsolatban.   

Sok sikert és kitartást mindenkinek a pályázáshoz, szervezéshez és sok örömet, élményt kívánok a 

kinn töltött félévben!  

Gécs Eszter 

e-mail: gecs_eszter@hotmail.com 

 


