
Az Erasmus+ program keretében 2016. tavaszi félévében tanultam az Universität zu Lübecken. 

Mivel az volt a célom, hogy a külföldi félév mellett is tudjam követni a tanrendet, és ne csússzak az 

egyetemi félévekkel, már ötödév elején úgy kellett alakítanom a tantárgyaimat, hogy ez sikerüljön. A kinti 

lehetőségekről alapvetően az egyetemi honlap elegendő információt adott, a legfontosabb az volt, hogy a 

magyar ötödéves tárgyak egy része Lübeckben negyedéves, és fordítva. Mivel különböző évfolyamok 

órarendjét nehezen/nem lehet összeegyeztetni 3 tárgyat választottam, amelyek kinn is ötödévben futnak: 

urológia, szemészet és neurológia. A fogadóegyetememen főleg negyedévben zajlottak blokkgyakorlatok, 

így ha valaki ragaszkodik ehhez a rendszerhez, annak a gyermekgyógyászatot, belgyógyászatot, sebészetet, 

nőgyógyászatot, pszichiátriát tudom ajánlani. Ugyan az itthoni AITK nem fogadja el a kinti aneszteziológiát, 

de ha valakit érdekel ez a kurzus, akkor érdemes lehet felvenni, sok jót hallottam róla. 

Az általam felvett tárgyak csak részben voltak blokkosítottak: urológia gyakorlatra a félév első harmadában 

jártam, ez nagyon jól szervezett volt. A szemészet gyakorlat a félév utolsó harmadában zajlott, ezt kevésbé 

éreztem átgondoltnak. A legjobban a neurológia tetszett meg, ami az egész féléven át tartott, és mivel a 

Stroke Unit vezetője volt a gyakorlatvezetőnk, a legtöbbet ezen az osztályon voltunk, de minden gyakorlaton 

igyekezett érdekes betegeket bemutatni, akiket végig is vizsgáltunk. Mindhárom tárgyból a félév kezdetét 

követő egy hónappal elkezdődtek az előadások, és a vizsgaidőszak elejéig tartottak. A vizsgák írásbeliek, jól 

teljesíthetőek, az előadásanyagokhoz mindig hozzá lehetett férni. Mindhárom tárgyat gond nélkül elfogadták 

az itthoni klinikák. Az egyetlen problémát a vizsgaidőpont jelenheti, ez minden tárgyam esetében később 

volt, mint a budapesti félévzárás, ami a hatodéves turnusválasztás miatt fontos. 

Németországban elég jól szervezett kollégiumrendszer működik, ide a kiutazás előtt 2 hónappal 

jelentkeztem, egyénileg (nem az International Office-on keresztül) a honlapjukon keresztül. Az egyéni 

jelentkezés jó döntésnek bizonyult, mert így a korábbi kiköltözést meg tudtam oldani és augusztusra nem 

kellett lakbért fizetnem, (hivatalosan 6 hónapra lehet csak szobát bérelni: márc.1.-aug.31./szept.1.-febr.28.). 

A szállás 230 Euro/hó volt, egy 3 fős apartmanban laktam, mindenki külön hálószobában, volt még 2 

fürdőszoba és egy konyha-étkező is. A koli a Studentendorfban volt, ahol több száz hallgató élt összesen, jó 

pár közösségi program, koncert került megrendezésre, ahol több nemzetközi és német diákkal 

ismerkedhettem meg. 

A félév elején be kellett fizetni kb. 130 Euro regisztrációs díjat is az Egyetem számára, de ezért cserébe 

féléves bérletet is adtak a városi közlekedéshez. Egyébként az International Office munkatársai közepesen 

segítőkészek voltak, a mindennapi élet dolgaihoz (bankszámlanyitás, bejelentkezés a városházán) nem 

nagyon adtak segítséget, sőt a félév során az is kiderült, hogy egy-egy diáknak eltérő információt adtak a 

felvehető tantárgyakkal kapcsolatban. Számomra a legkellemetlenebb az volt, hogy hónapokon keresztül 

nem tájékoztattak arról, hogy a tavaszi félév elején nem szerveznek hivatalos intenzív nyelvtanfolyamot, 

pedig erről több e-mailt is váltottam, amikben folyamatosan azt kommunikálták, hogy számíthatok erre a 

lehetőségre, csak még a pontos dátumokat nem tudják. Aztán február végén kiderült, hogy összesen 4 

délelőtt lesz nyelvtanfolyam, de ezek sem egymást követő napokon, hanem csak szerdánként. A 4 

alkalomból 2 került végül megtartásra… 

Lübeck nem egy metropolisz, de megvan a hangulata és szépsége. A városhoz tartozik Travemünde, a Trave 

folyó torkolata az Ostseebe, és ezen a területen található Németország több kedvelt belföldi nyaralóhelye. 

Hivatalos Erasmusos programokat is szerveztek nekünk (közös városnézés, Kneipenabend, termálfürdő-

látogatás, neuengamme-i egykori koncentrációs tárbor emlékhelye, international dinner), de a mindennapi 

találkozás fő helyszíne a Mensa volt, ahol közösen ebédeltünk. 

Összességében nagyon jól éreztem magam, a legfontosabb célom, a német nyelvtudásom fejlesztése 

abszolút sikerült és jó barátokat is szereztem. 


