
 

 

Élménybeszámoló - Erasmus, 
 
Freiburg Németország, poszt-pre covid.  
A nagyjából egy éve tartó pandemia ellenére, a vakcináció hordozta ígérettel sikerült részt vennem 
az erasmus programban, hála, a Pfizeren túl, a Freiburgi Egyetem hybrid-rendszerének. A covid 
periodust jellemző fejetlenség ellenére rugalmas szervezés ezt erősen megkönnyítette. 
 A szállásom, a Studentensiedlung am Seepark (Stusie) egy páratlan kollégium. még covid 
terhelte időkben is kiváló társasági élettel. A szobák kultúráltak, tiszták, szükségnek megfelelően 
felszereltek, négy szoba jut egy konyhára és két fürdőszobára. A havi bérlet 350/400 euró, viszont 
csak teljes szemeszterre lehet bérelni, továbbadás lehetőségével. 
A kb 10 db 8 emeletes épületből álló komplexus közvetlen egy kb 1,5km kerületű tó partján fekszik. 
Tehát mind a kilátás, mind a nyári vízi élet kiváló. A tó partján a kollégium mellett egy méretes 
parkot alakítottak ki, ahol röplabdától kezdve a kültéri kondi park kínálta lehetőségekig mindent 
lehet játszani / sportolni. Hogy ezt az aspektust is felülmúlják egy félkör alakú hidat építettek a tóra, 
amiről könnyedén lehet kb 2,5-3 m magasról (legálisan) ugrálni. 
Természetesen a Seeparkban az esti-éjszakai élet se elhanyagolható, főleg a 
kocsmák/klubbok/bárok covid miatti zárva tartásával. 
 A város maga is gyönyörű, de a fekvéséből adódó előnyök sem elhanyagolhatóak. Jól 
összefoglalja a hely lelkületét, hogy minden második német itt akar élni, valamint, hogy ez a 
legzöldebb német város. A hely történelme hosszú, kultúrális szempontból se elhanyagolható, az 
arborétuma gyönyörű. Közlekedésre helyi egyetemi hallgatók számára ingyen elérhető a freelo 
hálózat, ami egy molbubihoz hasonló szolgáltatás. Nyáron tökéletesen bebiciklizhető az egész 
belváros, így a tömegközlekedésen jelentős összegeket lehet spórolni (2,5 euró / vonaljegy, ami 
még mindig olcsóbb a 60 eurós büntetésnél). A lokalizációja a hármas határ közelébe esik (kb 
60km), így kiváló kirándulási lehetőségek adódnak a Feketeerdőn túl Svájcba és Franciaországba 
is. (Svájc különösen gyönyörű, Lausanne egyenesen lenyűgöző a nyáron is havas alpokkal és a 
Genfi tóval.) 
 Talán az egyetlen szépséghiba a helyi erasmus koordinátor, aki sok generációra 
visszamenően keseríti a hallgatók életét: Xenia Hübner. Vele érdemes vigyázni, az ösztöndíjamat 
és a félévemet alsó hangon háromszor veszélyeztette a lustaságával vagy az inkompetenciájával 
(megfejtetlen kérdés). Ráadásul ez nem izolált incidens, alig akadt olyan hallgató akinek ne lett 
volna meg vele a saját tapasztalata. Amennyiben ő a szervező érdemes már a szemeszter 
legelején közvetlen a klinikával felvenni a kapcsolatot és információt kérni a tárgyról. Teljesen 
inkompetens. 
 Az egyetemi képzés sok területen kiváló (úgy hallottam a nagyjáról lemaradtam a kedves 
koordinátorom jóvoltából). Többek között neurológiából az év teljes tartamában interaktív 
szemináriumok és előadások szolgálják a hallgatók legjobb fejlődését. Élő betegvizsgálatra a covid 
miatt nem volt lehetőség, általában rendkívül magas szinten be lehet kapcsolódni az ellátásba már 
hallgatóként is. A vizsga az oktatás színvonalához képest rendkívül könnyű, általában teszt vizsga, 
vagy gyakorlati és teszt vizsga. Az előadások anyagán túl érdemes a kreutzmich nevű oldalt 
igénybe venni a felkészüléshez, itt a tesztek a kilencvenes évek óta gyűlnek, és ezek jelentősen 
ismétlődnek is. 
 A helyi fitness hálózat esetleg érdemelhet még néhány szót. Fitnessloft névre hallgat, 
kiváló, kultúrált, elérhető árú, de a kisbetűs részekre érdemes figyelni. 
 
Összegezve: Freiburg egy rendkívül liberális és elfogadó hely, (a szavak legjobb értelmében), ami 
az élményeken túl a szakmai és emberi fejlődésre is pozitívan hat ki. De a leglényegesebb 
tapasztalat, hogy az ember inkább maga szervezze a tanulmányait, ha a fent említett szervezőt 
kapja. 


