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Kedves leendő Erasmus pályázó! 

Ebben a csekély beszámolóban olvashatsz egy remek lehetőségről és a 

kalandokról, melyek egy kicsiny városban, Kremsben várnak rád. Mind a város mind 

az egyetem szuper lehetőségeket tartogat számodra egy fantasztikus félév 

eltöltésére.   

A kezdetekben számíthatsz kisebb nehézségekre, amit leginkább a papírmunka 

terén fogsz tapasztalni, ám ezen nehézségek hamar megoldódnak. A 

koordinátorok mind itthon mind a kinti intézményben a segítségedre lesznek, 

fordulhatsz hozzájuk bizalommal. 

Ha minden papírmunkán túl vagy, érdemes elgondolkodni az utazás részletein, ilyen 

például a szállás. A városban három kollégiumot ismertem meg kint tartózkodásom 

során a Kolping-ot, az Öjab-ot és a STUWO-t. Ezek közül én személy szerint a 

STUWO-t ajánlanám, hiszen csak egy udvar választja el az egyetemtől. Nagy 

előnye, hogy van saját szobád így a privát szféra is biztosított számodra. Van 

konditerem és szauna, egy zeneszoba zongorával. Továbbá mosoda 

szárítógépekkel. 

Ezután érdemes megvenni a kiutazáshoz szükséges vonat vagy busz jegyeket. A 

kinti intézmény javasolni fogja egy ÖBB kártya megvásárlását, mely 50 % 

kedvezményre jogosít fel 26/27 éves korig.  

A kiérkezés után a kollégiumtól fogsz kapni egy papírt, amivel el kell menni a 

bevándorlási hivatalba, a lehető leg hamarabb regisztrálni. Illetve az egyetemen 

is van egy regisztráció minden félév elején a diákoknak. 

A tantárgyak és az órák kapcsán érdemes tudni, hogy tömbösített órák vannak, 

melyeknek következtében az órarend is igen gyakran változik így figyelni kell az 

online rendszereben a változásokat. A tanárok kedvesek és segítőkészek bármikor 

fordulhatsz hozzájuk bizalommal. 

Ha már megvan a szállás, a jegyek és már csak az utazásra vársz érdemes kicsit 

utánanézni a város szerkezetének. Leginkább gyalog lehet közlekedni, vagy ha 

viszel magadnak biciklit az is egy remek módja az utazásnak, illetve vannak 

buszjáratok is. Minden megközelíthető körülbelül 15-20 perc alatt gyalogosan. A 



városban minden irányba találhatóak boltok, az óvároson keresztül pedig egy 

szépséges, kulturális kincsekkel teli sétáló utca vezet át. 

A kint lét során rengeteg programon vehetsz részt melyek nemcsak a fogadó 

intézmény által, de az ESN Krems által is szerveződnek, az ESN-t úgy kell 

elképzelni, mint otthon a HÖK-öt. Ezen programok során lehetőséged nyílik új 

emberek megismerésére nemcsak a fogadó intézményből, de a többi egyetemről 

is. Kirándulni is érdemes a térségben közösen ugyanis a Wachau völgy csodálatos 

tájakat tár majd elétek. 

Remélem tudtam segíteni egy kicsit a döntésben. Mindenképp ajánlom neked egy 

félév eltöltését ebben a varázslatos környezetben.  
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