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Erasmus beszámoló 

 

Az Erasmus-ösztöndíj segítségével a 2013/14-es tanév őszi félévét Németországban, 

Saarbrückenben töltöttem. Már a kiutazás előtt számos információt kaptam a teendőkről mind 

az otthoni (Károli Gáspár Református Egyetem), mind a saarbrückeni (Universität des 

Saarlandes) egyetemtől. 

Szeptember 16-án érkeztem meg Saarbrückenbe két csoporttársammal, akikkel albérletet 

béreltünk. Már nagyon izgatottan vártam, hogy láthassam az egyetemet, ezért első héten el is 

mentem beiratkozni. Lenyűgözött a sok különálló egyetemi épület, melyek között eleinte 

nehezen ismertem ki magam. Első utam az Erasmus irodába vezetett, ahol az ügyintézők 

kedvesek és segítőkészek voltak. Október elején volt egy tájékoztató a germanisztika szakos 

hallgatók számára, amelyen részletes információkat kaptam a tantárgyakról és a vizsgákról. 

Olyan tartárgyak is voltak, amelyeket kifejezetten ösztöndíjas hallgatók számára hirdettek 

meg. Felvehettünk úgynevezett modult is, ami három tantárgyat foglalt magában, 15 kreditet 

ért és egy szóbeli vizsgával lehetett teljesíteni. Választattunk nyelvészeti, vagy akár 

irodalomtudományi modult is. 

A tanárok nem csak jók, de kedvesek is voltak. Még azt is figyelembe vették, hogy sok a 

külföldi diák és a tantervet is ennek megfelelően alakították. Az órák megértésével sem volt 

különösebb gond. Megfelelő felkészüléssel a vizsgák is teljesíthetőek voltak, melyekhez a 

könyvtárban is sok segédanyagot találtam. 

A „Theorien und Methoden der Literaturwissenschaft” elnevezésű óra keretein belül a tanév 

végén két napra Trierbe látogattunk. Ez a program nagyon jól összehozta a csapatot. A város 

megismerése és a szórakozás közben nagyon sokat tanultunk. 

Emellett az egyetem is szervezett minden hónapban kirándulásokat, még Franciaországba is, 

mindössze 15 euróért. Így jártam például Colmarban a karácsonyi vásáron, ahol a programot a 

tanulók ízlésének megfelelően alakították. Múzeumlátogatás, korcsolyázás és rengeteg 

szabadidő szerepelt a programban. 

Az egyetem menzája baráti áron finom ételekkel várt minden nap. Több menü közül is 

lehetett választani, úgyhogy minden ösztöndíjasnak megéri megkóstolni egy-egy igazi német 

ételt. Mellesleg az egyetem kávázójában igazán jó kávé kapható, amely sokszor jól jöhet a 

reggeli órák előtt. 

Saarbrücken nagyon szép, kellemes és nyugodt város, egy nagy bevásárló utcával, ahol 

természetesen többször is megfordultam, és ahol vásárlás közben, olykor-olykor 

kézmozdulatok segítségével sokat kommunikáltuk és kellemes időt töltöttünk el a többi 

ösztöndíjas hallgatóval. Az Erasmus program alatt a szórakozás és tanulás mellet nyelvileg is 

nagyon sokat fejlődtem. Sok diákot ismertem meg különböző kultúrákból, akikkel 

remélhetőleg a későbbiekben is tartani fogjuk a kapcsolatot. A havonta megszervezett 

„Länderabend” célja is a különböző kultúrák megismertetése volt, amelyen bárki részt 



Ispán Nikolett 

vehetett. Aki nyelvileg fejlődni szeretne, annak mindenképpen megéri ez a néhány hónap 

távol a családtól és a barátoktól. Nagyon sok élménnyel és tapasztalattal gazdagodtam. 

 

 


