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Az egyetem/klinika kiválasztása, a gyakorlat leszervezése 
  
 8-9 hónappal a tervezet mobilitás előtt kezdtem e-maileket írni a bayern-i nagyobb 
kórházaknak, a bőrgyógyászati osztályok vezetőinek vagy az ő titkáraiknak, végül Augsburgból 
a hatodévesek koordinátora jelzett vissza. (Korábban is sikerült tőle választ kapni, de akkor a 
covid miatt elmaradt a tervezett erasmusom.) Nyelvvizsgát nem kértek, csak megkérdezték, 
hogy tudom-e, hogy németül folyik az oktatás.  
Sokszor megírtam neki, hogy végezni fogok az egyetemen mielőtt kimennék, de így utólag sem 
vagyok benne biztos, hogy nem értették félre és gondolták, hogy még az államvizsga hátra van 
nekem. Három hónapra jelentkeztem, így egy PJ (Praktsiches Jahr) helyet ajánlottak fel nekem.  
Szállást ugyan nem tudtak adni, de segítettek a keresésben. Így akadtam egy kinti 
viszonylatban fillérekbe kerülő privát kollégiumra, de ahogy néztem 400 euró környékén már 
lehetett szobát találni. 
 
Kiutazás és a város 
 
 Azért választottam ezt a környéket, mert vonattal viszonylag egyszerű kiutazni és még 
biciklit is könnyen tudtam vinni magammal. (Nagyon megérte!) Kiköltözés kapcsán nem volt 
túl sok tennivalóm, csak egy időpontot kellett foglalni a helyi hivatalba és a főbérlőtől kapott 
lappal besétálni és bejelentkezni a lakcímre. A város maga elég nagy, de a központ kb. 4 
nagyon aranyos kis utcából áll macskakövekkel, hangulatos kávézókkal, bárokkal és 
templomokkal.  
 
Gyakorlat 
   
 A koordinátor hölgy egy főnyeremény volt, bármikor bármiben segített. Első nap ő 
tartotta az orientációt. Másnap mehettem a bőrgyógyászatra, ami sajnos a város másik végén, 
egy erdő mellet, az óriási főépülettől független mini kórházban található a fül-orr-gégészettel 
egyetemben. Nagyon kedvesen fogadtak, de ebben körülbelül ki is merült amennyit 
foglalkoztak velem. Tutorom, mentorom, felügyelőm nem volt. Az egyetlen másik hallgatót, 
aki az épületben tartózkodott követtem mindenhova, hogy kicsit belerázódjak a kórház 
mindennapjaiba. Egyébként szinte mindent csinálhat hallgatóként ott az ember: Osztályos 
betegfelvétel, vizsgálat szervezés, biopszia vétel, műtőben kampózás, allergológiai 
vizsgálatokban és kezelésekben asszisztálás, ambuláns betegek felvétele, onkológiai betegek 
követése, anyajegy szűrés, valamint a mi feladatunk volt a vérvétel és branülözés.  

Mivel nem beszéltem folyékonyan németül ezért sajnos néhány orvos inkább nem is 
beszélt hozzám, így még jobban megnehezítve a beilleszkedést és az időm érdemi eltöltését. 
Egy- egy hétre elmehettem patológiára és radiológiára, valamint oltani. Ezeken a helyeken 
nem találkoztam ilyen problémával. Sőt, ha valamit nagyon nem sikerült megértenem németül 
akkor elmondták angolul.  

Az itteni egyetem különlegessége, hogy a gyakorlat hétfőtől-csütörtökig tart, mert 
péntekenként az összes PJ/hatodéves hallgatónak közös előadásai vannak. 

 
 



Diákélet 
 
 Diákéletben nem igazán volt részem több okból. Az épületben, ahol a bőrgyógyászat 
volt, egy hallgató volt rajtam kívül, vele jóba lettünk, de hiába vártuk senki nem érkezett 12 
hét alatt sem :D Valamint szeptember elején utaztam ki és a szemeszter 5-6 héttel később 
kezdődött csak. Akkor is hiába követtem a helyi erasmusos facebook oldalt, mert a hallgatókat 
külön értesítették az első heti programokról az egyetemen keresztül, ahova én nem 
iratkozhattam már be. Végül eljutottam egy-két erasmus eseményre, de nem tudtam teljesen 
bekapcsolódni így a vérkeringésbe. A kollégiumban meg a covid miatt alig voltak emberek, akik 
közül sokan nem is diákok voltak. Párszor még babasírást is lehetett hallani. 
 
Konklúziók 
 
 Egyáltalán nem bántam meg, hogy kiutazhattam, de egyáltalán nem az az erasmus 
élmény volt, amire a korábbi években kiutazott emberek beszámolóiból számítottam. A 
szórakozás, barátkozás része eléggé kimaradt, de a némettudásom szignifikánsan jobb lett és 
sokat tanultam. Nem akarok senkit elrettenteni a beszámolómmal, kicsit jobb időzítéssel, a 
szemeszterrel egy időben kezdve és kicsit jobb nyelvtudással (kb. 1,5-2 évvel a kiutazás előtt 
kezdtem a némettanulást nulláról heti 1 tanórával) itt is kiválóan fogja érezni magát az ember! 
Ha pedig csak a szakmai fejlődés érdekel, akkor ez a tökéletes hely neked! 
 
  

 


