
 

Freiburgi Erasmus Élménybeszámoló  - Erdélyi Vivien FOK 

A negyedév első félévét töltöttem Erasmuson Freiburgban. Azért választottam ezt a várost, mert 

Budapest után szerettem volna egy kisebb városi életet kipróbálni. Tudtam, hogy nagyon szuper lesz 

ez a félév, kicsit kizökkenni a hétköznapokból, de az, hogy ennyi élménnyel fogok hazajönni nem is 

reméltem.  

FREIBURG  

Freiburg igazi ökováros, ideális biciklizni így tényleg mindenki azzal jár télen-nyáron. Szinte teljesen 

sík, kiépített bicikliúthálózattal és fedett biciklitárolókkal. Mivel őszi félévre mentem nem gondoltam 

volna, hogy fogok biciklizni, de közben kedvet kaptam hozzá, úgyhogy kint vettem egy használt 

bringát. Egyébként nagyon olcsón 60-70 euróért hozzájuk lehet jutni.  

A belváros gyönyörű, régi favázas házakkal, macskaköves utcákkal. Ahhoz képest, hogy nem nagy (kb. 

250.000 fő) a belváros mindig pezseg, igazi egyetemi város. 

LAKHATÁS, KOLI 

Én a Studentensiedlungban laktam, ami egy  tóparton volt, villamossal 5-10 percre a belvárostól.  

A kollégium különálló lakásokból áll és egy lakás 4-10 fős, de mindenkinek saját szobája van, közös 

fürdővel és konyhával. Ezen kívül lehet egyedül is apartmanban lakni, én ezt annyira nem ajánlom, 

mert a legjobb barátaim a koliból lettek. Rengeteg dolgot csináltunk együtt, kirándultunk 

várostnéztünk vagy csak vacsiztunk.  

EGYETEM  

 

A legtöbb embert visszatartja az Erasmustól, hogy FOKon csúszni kell miatta egy évet. Szerintem a 

sok élmény, tapasztalat és nyelvgyakorlás ezt messze kárpótolja! Sajnos itt is így volt, Freiburgban 

annyira más az egyetemi rendszer, hogy nem lehet minden tárgyat felvenni, amit otthon csinálunk 

negyedévben.  Igazából a problémát a fogpótlástan okozza, mivel azt erasmusos egyáltalán nem 

csinálhatja. Illetve a freiburgi egyetemen tömbösített rendszer van, ami azt jelenti, hogy a klinikai 

tanulmányok alatt egy félévben vagy csak fogpótlástan vagy csak konzerváló fogászat van. Én így 

konzerválós félévet választottam. A jelentkezésnél kértek egy papírt korábban teljesített radiológia 

illetve érzéstelenítő és extrakciós kurzusról, ezeket fontos időben elkérni a megfelelő tanszékekről 

otthon (radiológia és szájseb), hogy ne legyen belőle probléma.  

Amikor kimentem egy másfél hetes Fantomfejkurzuson kellett résztvennem (az otthoni konzi 

propedhez hasonló), amin megnézték, hogy mit tudok, itt nagyon szigorúak voltak, helyiek közül egy 

pár diáknak évet is kellett ismételniük emiatt. Nem lehetetlen, de oda kell tennie magát az 

embernek. Egyébként az orvosok és diákok is nagyon kedvesek és segítőkészek. 

 

 

 

 

 

 



  

 

Nekem nem szóltak, ezért leírom, hogy aki tudja, hogy ilyen kurzuson kell majd résztvennie, vigyen 

magával saját fúrókészletet, finírozókat, polírozókat, matricákat, ékeket és kofferdamgumit. Én nem 

tudtam, hogy sajátot kell vinni így a diáktársaimtól kellett mindent kölcsönkérnem, szívesen adtak 

mindent, de én mégis kellemetlennek éreztem, hogy így kellett „bemutatkoznom”.  

A Konzerváló fogászati kurzus nagyon szuper volt, heti 4x fél napot kezelhettünk párokban, mivel 

egymásnak asszisztáltunk. Rengeteget gyakoroltam a töméseket és gyökérkezelést, meg a német 

szakmai nyelvbe és precizitásba is beletanultam, úgyhogy mindenképp nagyon hasznos félév volt.  

 

SZABADIDŐ, ÉTKEZÉS, SPORT 

Sportolásra rengeteg lehetőség van, az egyetemen keresztül (Unisport) rengeteg kurzusra 

(aquafittnesstől kungfun át a táncokig) lehet jelentkezni igazán diákbarát áron. Például én olyan 

fittness gimnasztikára jártam - helyiek csak Massenzappeln-nek hívták- , ami egész szemeszterre 10 

euróba került és minden nap lehetett menni! 

Freiburg alapvetően drága város, de diákoknak több menza is van ahol aránylag olcsón 2,5-3 euróért 

lehetett enni és mindennap 3 menüből lehetett választani. Egyébkén a kinti étkezés 5 eurónál 

kezdődik, úgyhogy érdemes főzni, mert az otthonihoz hasonló áron lehet bevásárolni, ha az ember 

odafigyel.  

 

Freiburg ideális hely, ha valaki szeret utazni, kirándulni. Közel van Svájc és Franciaország is. Rengeteg 

szép hely van én Colmarban, Strasbourgban, Heidelbergben, Schaffhausenben is jártam, ezek közül 

mindegyiket csak ajánlani tudom! Ezen kívül voltam síelni a Feldbergen és kirándulni a Schauinsland 

nevű hegyen. Az egyetem rengeteg túrát szervez (Studitoursnak hívják ezeket), ahol csoportosan, 

kedvezményesen lehet utazgatni és jó alkalom ismerkedni is. 

 

Ezen kívül az egyetem rengeteg szabadidős programot és bulit szervez külföldi diákoknak, ami a 

kintlét elején sokat segít az ismerkedésben és barátok szerzésében.  

 

Nagyon hálás vagyok az Erasmus+ Programnak illetve a Sote Erasmus iroda dolgozóinak, hogy részt 

vehettem ezen a programon. Ebben a félévben nem csak élményekben gazdagodtam, hanem világot 

láttam és rengeteget fejlődtem szakmailag, a német nyelvtudásról nem is beszélve   

 

Erdélyi Vivien, 2018.02.16. 


