
Regi vagyam volt Heidelbergben eltolteni egy szemesztert, es mar az elmennyel mogottem 

mondhatom, hogy megerte ezert a lehetosegert dolgozni es megerte a sok szervezkedest. V. 

evesekent, 2015/2016 II. Szemesztereben koltoztem 5 honapra a varosba. Egy kollegiumba 

lettem elhelyezve, amit fantazianeven mindenki csak Alcatraznak ismert. Eleinte kicsit 

megijedtem, hogy vajon milyen szallas lehet a nev mogott.  Szerencsere kellemes 

meglepetes fogadott. Egy oriasi haz komplexumba koltoztem, standard lakasokkal volt tele. 

4 diak, osztozott egy konyhan 2 mosdon es egy furdoszoban. Termeszetesn mindenkink 

kulon, tagas szobaja volt.  Erdemes joval a csereprogram elott jelentkezni az egyetem altal 

felkinalt kollegiumi lehetosegekre, hiszen ezek folyamatosan telthazasak, viszont eleg 

kedvezo aron lehet ott lakni (180-200 euro). En elvileg egy kulvarosi kollegiumban laktam, 

ami annyit jelenette, hogy 10 perc villamos/bicikli volt a varos kozpont, az egyetemre is 20-

30 perc alatt el lehetett innen jutni. A lakotars kerdes es a szomszedok elegge szerencse 

kerdese, de remelem mindenki aki Heidelbergben kot ki olyan szerencses lesz mint en es 

szuper lakotarsakkal hozza ossze az elet. 

Amugy Heidelberg egy csodalatos kis egyetemi varos, a maga mesebeli hangulataval. 

Kisvaros ellenere vibral es folyamatosan pezseg, hiszen a varos ¼-e diak. A nemetek mellett, 

szamos nemzetkozi diakkal, belertve az erasmusos es egyeb csereprogramokkal erkezo 

diakokkal lehet megismerkedni, akikbol evrol evre tobb szaz erkezik a varosba. Tokeletes 

adottsagokkal rendlekezik ahhoz, hogy az ember nemzetkozi kapcsolatokra tegyen szert. A 

diak szervezetek pedig folyamatosan eloallnak valamilyen programmal legyen az kirandulas, 

vacsoraest, vasarnapi brunch, grill party a Neckar menten vagy eppen valamilyen buli. Bar a 

legtobben kialakitjak a sajat kis barati koruket, akikkel aztan ugyis onallo programokat 

szerveznek, eleinte nagyon jol jonnek az eloreszervezett programok.   Tehat szocializacios 

szempontbol is tokeletes kozeg. Bar orvostanhallgatokent azert lesznek dolgok amikbol 

mindenkeppen kimarad az ember, hiszen a blokk oktatas miatt minden honap vegen az 

emberre var egy vizsga. A havi vizsgazas bar eleg gyakorinak tunik, viszont nagyon jo 

rendszernek bizonyult, es a heidelbergi orvosi fakultacio azt hiszem meltan viseli 

Nemetorszag legjobbja cimet.  Orom volt bejarni az orakra miutan felvettem a tempot a 

nemet oktatassal.  Neurologiat, pszichiatriat, nogyogyaszatot es gyerekgyogyaszatot 

teljesitettem kint. Mindegyik eseteben az embernek sajat szemelyre szabott orarendje volt, 

kiscsoportos oktatasokkal (szeminarium, esettanulmany, betegagy melleti oktatas es egyeb 

extra lehetosegek) es eloadasokkal, amik altalaban fakultativak voltak. Annak ellenere, hogy 

nem volt szinte egyaltalan katalogus nagyon megerte bejarni, igazan szervezett eloadasok 

voltak, amelyekre epult a vizsga elmeleti resze. Ha az ember figyelt oran, akkor semmilyen 

konyvet nem kellett kinyitnia, mindosszesen az eloadasok ujraolvasasa elegendo volt, a 

sikeres, jo eredmnenyu vizsgahoz. Ami problematikus lehet ezzel kapcsolatban, hogy ott egy 

4 hetes blokk 2 felevnyi itthoni tanagyagot fed le. Itthon pedig nem ismerik el sem a vizsgat 

sem a tananyagot 2 felevnyinek. Tehat kicsit extraban dolgoztam, de egyaltalan nem 

bantam meg. Tovabbi szervezesi nehezseg az, hogy nemetorszagban teli es nyari felev van a 

megszokott, otthoni oszi es tavaszi helyett. Bar ev kozben bo kezuen bannak a szunetekkel, 

viszont ezt altalaban itthoni vizsgazasra kell hasznalni, hiszen itthon ebben a felevben is 

minimum 6 tantargybol van vizsgaja az embernek.  A nyari szunet az V. es a VI. Ev kozott 

elmaradt, hiszen julius vegen fejezodik be a nemet nyari szemeszter. Tehat ezt mindenkinek 



merlegelnie kell, hogy megeri-e felaldozni egy nyari szunetet egy feleves kalandert.  

Medicinalis tudasomon kivul mindekozben a nemetem is folyamatosan fejlodott. Annak 

ellenere, hogy az erasmusos diakok gyakrabban talalnak egymasra mint a helyiekre, 

hatalmas merfoldko volt a kinttartozkodas nyelvtanulas szempotnjabol is. 

 

Ez egy kis izelito volt a felevnyi benyomasaimbol. De osszessegeben mindenkinek csak 

ajanlani tudom Heidelberget. A legszuperebb nemet varos, europa egyik legszinvonalasabb 

egyetemevel. 


