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Dénes Kitti vagyok, hatodéves orvostanhallgató. Ötödév második félévében pályáztam 

meg az Erasmus ösztöndíjat, az utolsó évben szakmai gyakorlat teljesítésére. A februári 

Erasmusos tájékoztató után, márciusban küldtem az első bemutatkozó emailjeimet, 

önéletrajzomat különböző német klinikáknak. Német nyelvterület volt a célom, egyrészt a 

nyelvtudásom miatt, másrészt a jövőben lehet, hogy ott szeretnék dolgozni. 

Fogtam egy térképet, random városok és azokban kórházak. Legnagyobb 

meglepetésemre, a legtöbb levelemre már másnap, illetve azon a héten pozitív válasz érkezett. 

Stuttgart volt a legoptimálisabb lehetőség. Gyorsan válaszoltak, elfogadható árban 

kollégiumi szállást (133 Euro), fizetést (400 Euro), ebédet kínáltak. A gyakorlataimat is 

teljesíthettem ott, különböző papírok intézésénél nagyon rugalmasak voltak, telefonon 

elérhetők. 

Július végén érkeztem a városba, első napon kezdőcsomaggal fogadott a hatodéves 

hallgatókkal foglalkozó professzor. Mindhárom osztályon reggelente a vizittel kezdtünk, a 

vérvétel a hatodévesek feladata, majd a referáló. Sebészeten, traumatológián és 

nőgyógyászaton is szinte minden nap másodasszisztáltam a műtőben. 

Sebészettel kezdtem, ami sokszor nagyon fárasztó volt, különösen, ha egyedül voltam 

hallgatóként az osztályon. De nagyon megértőek voltak, magyar hallgatóként rendkívül kevés 

gyakorlati tudással érkeztem, de türelmesen mindent többször is megmutattak (pl. vérvétel, 

kanülök behelyezése,varratok). Kezdetben nehéz volt számomra a sváb nyelvjárás, de lassan 

belejöttem. 

A traumatológia nagyon kellemes meglepetés volt, nagyon érdekesnek találtam. 

Műtétek, sürgősségi ellátás. Ügyelni is lehetett, de nem volt kötelező. 

A szülészet nőgyógyászaton sok lehetőség van: nőgyógyászati műtétek, onkológiai és 

rizikóterhes osztály, terhesgondozás, szülészet és császármetszések. A gyakorlat végén még 

egy Da Vinci műtéten is részt vehettem, ami hatalmas élmény volt. 

 A szabadidőmről: helyi Erasmusos programokat nem kerestem, a gyakorlatok összességében 

a hétköznapjaimat kitöltötték. A város nem a legszebb, de nagyon élhető sok parkkal, remek 

közlekedéssel. A kedvenc látnivalóim voltak: a tévétorony, a Mercedes és Porsche Múzeum; a 

Neues Schloss, Königstrasse, focimeccs a Mercedes Arénában,. A Ritter Csokigyár, a közeli 

igazi sváb városka Tübingen.  

Összességében nagyon jó élmény volt, sosem fogom elfelejteni. Sokat fejlődött a 

nyelvtudásom, nagyon sokat tanultam kint. Sokat kirándultam, túráztam is. 


