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A 2014/15-ös tanév első félévét Saarbrückenben, az Universität des Saarlandes nevű 

egyetemen töltöttem. Szeptember 27-én érkeztem meg a városba, október 1-jén pedig sor 

került a beiratkozásra is. Már a kiutazásom előtt rengeteg hasznos információt kaptam a 

küldő, és a fogadó egyetemektől is, azonban a beiratkozást követő tájékoztató is még sok 

újdonságról és lehetőségről tájékoztatott.  

A campus hangulata már az első pillanatban lenyűgözött, ugyanis egy külön egyetemi 

városba csöppentem, hatalmas, sokemeletes épületekkel, mely Saarbrücken belvárosától 

körülbelül 3-5 km-re található. Eleinte többször el is tévedtem, a félév végére viszont már úgy 

közlekedtem a labirintusos folyosókon, mintha évek óta odajárnék. Az egyetemi városban 

több kávézó, étterem, és más hasonló üzlet (sőt, még fodrászat is! ) található, ahol én 

magam is többször pihentem egy-egy lyukasóra alatt. Emellett viszonylag megfizethető áron 

lehetett az egyetem menzáján is étkezni, ahol több menüből állt össze a választék- a menüsor 

összeállítói tekintettel voltak a vegetáriánusokra, és azokra is, akik valamilyen ételallergiában 

szenvednek.  

Az oktatási színvonallal teljes mértékben meg voltam elégedve: mind a tanárok, mind 

a tárgyaik jók voltak. A német szakos tárgyaimon felül lehetőségem nyílt arra is, hogy a már 

itthon megkezdett olasz nyelvtanulást is folytassam, ahol szintén azzal szembesültem, hogy a 

tanárok nagy tudásúak, precízek, és a tudásukat mindenképpen át is akarják adni.  

A félév során albérletben laktam, ami elég drágának bizonyult, az ösztöndíjam a 

költségeim 80%-át fedezte.  

Az egyetem rendszeresen szervezett kirándulásokat Németországon belül illetve 

Franciaországba, így sikerült eljutnom Heidelbergbe és Frankfurtba is. Ezen felül, ha 

szabadidőm engedte, a kint szerzett új barátokkal szívesen kirándultunk a környéken: először 

Saarlandon belül, majd később elutaztunk a kölni karácsonyi vásárra, Trierbe, Luxemburgba, 

valamint a francia Metzbe is.  

A félév során rengeteg új tapasztalattal gazdagodtam. Nyelvileg sokat fejlődtem, 

azonban én nem ezt a részét tartom a legfontosabbnak, hanem azt, hogy teljesen önállóvá 

váltam a családomtól, a barátaimtól elszakadva. Minden problémámat, a kezdeti nehézségeket 

egyedül kellett leküzdenem, ugyanis én voltam az egyetlen magyar diák az egyetemen. 

Sikerült jobban megismernem önmagamat is, és úgy érzem, sokkal gazdagabbá váltam ezzel 

az öt hónapon át tartó élménnyel.  


