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Az Erasmus-ösztöndíjnak köszönhetően a 2014/15-ös őszi félévet Németországban, 

Potsdamban tölthettem. Germanisztika szakos hallgatóként jó lehetőségnek tartottam 

kihasználni ezt az ösztöndíjat, hogy fejlesszem nyelvi tudásom, illetve megismerhessem az 

ország kultúráját közelebbről is. 

A kiutazással kapcsolatos teendők már az utazás előtt megkezdődnek: a tájékozódás az 

egyetemről, a tanulmányokkal kapcsolatos dolgokról, egyáltalán a kinti életről. Ebben főként 

a korábbi Erasmusos-hallgatók és a kinti egyetem (honlap, illetve a megfelelő személynek 

feltett problémás kérdések) segítettek a legtöbbet. A kezdet ugyan nehéz, nem csak az említett 

tájékozódás, hanem a különböző papírok elintézése miatt is. Ám amint megérkeztem a Berlini 

vasútállomásra, kiderült számomra, hogy ez a lehetőség megéri a korábbi nehézségeket. 

A hosszú út után (13 óra vonattal) nagy segítségemre volt nekem és szaktársamnak  

buddy-nk (egyfajta mentor, aki az Erasmusos-hallgatóknak segít eligazodni az egyetemi 

életben, illetve bármilyen más probléma esetén), akivel nem csak, hogy könnyebben 

megtaláltuk a campust, ahol első nap kötelező megjelenni, és beiratkozni az egyetemre, de 

abban is sok segítséget kapunk, hogy hogyan tudunk a városban tájékozódni. Vele később 

több szórakoztató programot is szerveztünk, és bevezetett a potsdami diákéletbe. 

A félév kezdete előtt és közben is, rengeteg programot szervezett nekünk az ESN, ami 

által jobban megismerhettük Potsdamot és Berlint is. Később különböző „csapatépítő” és 

kulturális programokat is szerveztek Erasmusosok számára. Fontos, hogy ezeken a 



programokon nem kizárólag Erasmusosok, de buddyjaik is részt vehettek. A városnézésekkel 

és múzeumlátogatásokkal közelebbről megismerhettük Németország, illetve a két város 

történelmét is. 

Potsdamba nem csak azért érdemes Erasmusszal kiutazni, mert egy nyugodt, gyönyörű 

városról van szó, hanem azért is, mert a különböző egyetemi szervezésű programok rendkívül 

jól összehozzák az embereket. A multikulturális légkörnek köszönhetően az emberek 

többsége nyitott, és segítőkész. Nem csak az egyetemen, de a kollégiumokban is.  

Érdekes volt megismerni egy, a miénktől eltérő oktatási rendszert is. Jellemző rá, hogy a 

saját érdeklődésnek megfelelő tárgyakat lehet felvenni, ezzel egyénien alakítva a tanulmányok 

menetét. Az Erasmusos-hallgatók dolgát megkönnyíti, hogy lehetőségük van, csak 

Erasmusosok számára meghirdetett tárgyakat felvenni. Ezen belül is van különbség 

germanisztika, és egyéb más szakos hallgatók között. Ezen tárgyak oktatói tapasztalatukból 

fakadóan rendkívül türelmesek és segítőkészek. Természetesen ettől eltérő tárgyak látogatása 

is lehetséges. Ezek valamivel több energia befektetést igényelnek, ám a megszerzett tudás 

kompenzálja ezt. 

Végül az anyagi részről: ha valaki időben jelentkezik kollégiumba, baráti áron lehet jól 

felszerelt szobához jutni. Az élelmiszerekhez pedig olcsóbban hozzá lehet jutni, mint otthon, 

ami abból adódik, hogy Potsdam Kelet-Németországban található. A potsdami egyetemen 

nem kötelező német számlát nyitni. Ám ha valaki mégis szeretne, akkor számolnia kell azzal 

a két-három hetes időszakkal a legelején, amíg a számlanyitás megtörténik. Ha korábban az 

ösztöndíj nem lett átutalva forint vagy deviza számlára, akkor ebben az első pár hétben még 

ösztöndíj sem lesz, tehát azt az időszakot egyéni módon kell megoldani. 

Összességében úgy gondolom, hogy ez az ösztöndíj nem csak a tanulmányokat segíti 

elő, de általa önállóbbak, magabiztosabbak és nyitottabbak is lehetünk. Bár valóban nehéz 

hónapokat eltölteni távol a családtól, a barátoktól és a megszokott környezettől, de a sok új 

élménnyel, a miénktől eltérő kultúrával, és újdonsággal való találkozás mindezt kárpótolja. 

Ha valakiben kérdések merültek fel az ösztöndíjjal, kiutazással, vagy bármivel 

kapcsolatban, keressen bátran e-mailben: darazsdi.k@gmail.com.  
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