
Postgraduális Erasmus Berlinben 
 

2021-ben a diplomám megszerzése után 4 hónapot Németország fővárosában Berlinben, egy 
magán fogorvosi rendelőben töltöttem. Azért választottam ezt az úticélt, mert bepillantást 
szerettem volna nyerni a színvonalasságáról híres német betegellátásba, szerettem volna új 
szemléletmódokat, modern eszközök és technikák megismerni, hogy szakmai fejlődésem új 
irányzatot vehessen. Eközben Berlin városa tökéletes hely egy élményekkel teli, szuper 
időszak eltöltésére, és egy új kultúra, valamint egy csodálatos város megismerésére. 

A gyakorlatról 

A gyakorlati helyemet egy német ismerősömön keresztül találtam meg és kértem fel őket a 
befogadásomra. Kezdetben főleg asszisztensi feladatokat kaptam, megismertem a rendszert, 
hogyan működik a rendelő és belemelegedtem a szakmai nyelv használatába. Érdemes, ha lehet 
hosszabb időre menni, mert ez a betanuló időszak eltart egy darabig. Később fokozatosan 
bevontak a betegkezelésbe is és a rendelő felszereltsége révén megismertem a digitális fogászat 
adta lehetőségeket és munkafolyamatokat. Az egyetemi gyakorlatok után, itt a német 
magánrendelőben egy egészen új perspektívát fedezhettem fel. 

A szállásról 

Berlinben sajnos nem egyszerű szállást találni, főleg, ha a postgraduális Erasmust nem 
egyetemen, hanem magánrendelőben töltöd, így a kollégiumi szállás sem lehetséges. Vannak 
szálláskereső applikációk, mint például a Badi, vagy van számos Facebook csoport ahol kiadó 
szállást lehet találni, így viszonylag rövidebb, pár hónapos időszakra is. Az a tapasztalatom és 
mindenféleképpen javasolnám másoknak is a személyes szálláskeresést. Semmit nem szabad 
online lefoglalni, mivel nem minden olyan mint ahogy az a képen látszik. Én egy szobát 
béreltem egy úgynevezett WG-ben (Wohngemeinschaft), azaz lakóközösségben egy 
megosztott apartmanban. Szerintem ez a legáltalánosabb és legjobb szálláslehetősség ár-érték 
arányban, ami az ösztöndíjból is kijön. 

Berlin és környéke 

Berlin városában meghatározó a történelem, lépten nyomon nevezetes helyszínekkel 
találkozhatunk a város minden pontján, így az biztos, hogy bővebb történelmi ismeretekkel tér 
haza az ember. Emellett rendkívül nemzetközi a lakosság, mindenféle nemzetiségű emberekkel 
találkoztam a kint töltött idő alatt, ezért nemcsak a német, hanem az angol vagy bármilyen 
nyelvtudásban is lehet kint fejlődni. A városban való közlekedésre jól szervezett és lefedett a 
tömegközlekedés, azonban nagy kultúrája van ott a biciklizésnek is. Szinte mindenhol van jó 
minőségű, külön biciklisáv. Én béreltem biciklit erre a pár hónapra és szerintem ez volt a 
legjobb döntésem. Könnyedén mozogtam vele a bel és külvárosban is. A város tele van 
parkokkal és zöld területekkel, valamint a város körül sok tó található, ahova érdemes 
elkirándulni vagy a nyári időszakban akár strandolni is. 

  



Utószó 

Szakmailag és emberileg is sokat adott nekem a Berlinben töltött idő. Megismertem egy 
csodálatos várost és fantasztikus új embereket ismeretem meg, akiket közeli barátaimnak 
mondhatok, így nem túlzás kijelenteni, hogy életem egyik legjobb döntése volt beadni a 
pályázatomat erre a postgraduális gyakorlatra. Szívből ajánlom mindenkinek Berlint és a 
postgraduális Erasmus adta lehetőségeket.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sony Center és Tiergarten felülről) (Siegessaule) 

 (Teufelsberg) (Nevezetes német sörök és perec) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Brandenburger Tour) 

(Potsdami kastély) 


