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Német és magyar mint idegennyelv tanári mester szakos hallgatóként egy félévet töltöttem 

Bécsben. BA-tanulmányaim alatt már volt egy Erasmus félévem, mely során Bambergben 

tanultam. Az ott szerzett élmények és barátságok azóta is elkísérnek, ezért mindenképp 

szerettem volna kihasználni a lehetőséget, hogy még egy félévet külföldön tölthessek. 

Ezúttal nem akartam nagyon messzire menni, így a szomszédos Ausztria fővárosára, Bécsre 

esett a választásom.  

 

Mivel korábbról már volt tapasztalatom, a szükséges adminisztratív és egyéb ügyintézéseket 

sokkal könnyebben vettem, azonban a kollégiumkeresés nagy stresszt jelentett számomra. 

Míg a Bambergi Egyetem biztosította a megfelelő és viszonylag olcsó kollégiumi elhelyezést, 

addig a Bécsi Egyetem csupán információt adott arról, hogy melyik szervezeteknél, 

kollégiumoknál érdemes pályáznom. Azt tanácsolták, hogy minél előbb jelentkezzek 

kollégiumba, ezért amint lehetett le is adtam a jelentkezésemet, majd érkeztek az ajánlatok, 

de ezek közül egyik sem felelt meg számomra. A kollégiumokat üzemeltető szervezetek piaci 

alapon működnek. Ahogy valaki felmond egy kollégiumi helyet azonnal ki akarják adni azt. 

Így rengeteg ajánlatot kaptam január illetve február elejétől, holott csak március 1-jén 

kezdődött a bécsi szemeszter. Sok idegeskedés, levél- és telefonváltás után januárban 

sikerült olyan kollégiumi szobát találnom, ami ugyan nem volt olcsó, de megfelelt nekem.  

 

Azt minden Erasmus pályázónak érdemes tudnia, hogy a kapott támogatás a külföldi 

megélhetésnek csak egy töredékét, esetemben csupán a szállást fedezte. Bécs nem olcsó 

város. A szórakozás is meglehetősen drága. Azonban az ESN (Erasmus Student Network) 

szervezet igyekszik diákbarát programokat szervezni erasmusos hallgatók számára. Illetve, 

azoknak, akik utazni szeretnének, nagyon ajánlom az Erasbus utazási irodát, mely 

kifejezetten erasmusosoknak szervez olcsó buszos kirándulásokat Ausztrián belül, valamint 

külföldre egyaránt. A bécsi erasmusos élet nagyon angol nyelv központú, ami eleinte okozott 

némi nehézségeket számomra, mivel a német nyelvet magabiztosabban beszélem. Bécs 

nagyon nyüzsgő, multikulturális város. A német nyelvtudás természetesen hasznos a 

tanulmányok során, azonban angol nyelvtudással is könnyen el lehet boldogulni.  

 

A Bécsi Egyetem nem kínál külön kurzusokat az erasmusos hallgatók számára, azonban 

szabadon választhatunk az egyetem kínálatából. Mivel a magyar szakon keresztül pályáztam, 

így automatikusan a bécsi magyar szakra vettek fel, viszont apró adminisztrációval 

lehetőségem volt egyéb szakok meghirdetett tárgyait is elvégezni 

 

Magyar mint idegennyelv tanári szakos hallgatóként külön előny volt számomra, hogy 

lehetőségem adódott a C típusú tanítási gyakorlatomat a Bécsi egyetem Magyar 



Lektorárusán elvégeznem. A mentoromtól nagyon sokat tanultam a szakmáról, és két 

nagyon jó hangulatú csoportban taníthattam magyart német anyanyelvű diákoknak. 

 

Minden hallgatónak ajánlom, hogy amennyiben teheti, mindenképpen vegyen részt az 

Erasmus programban, hiszen a külföldön töltött félév során nem csak a nyelvtudásunk 

fejlődik, hanem szélesebbé válik a látókörünk illetve hasznos tapasztalatokat és jó barátokat 

szerezhetünk. 

 

Mindazoknak, akik Bécset választják Erasmus céljukul, kötelező legalább egy múzeum 

megtekintése (a Ludvig Múzeum különösen jó), a Donauinselfest-en való részvétel, és 

nagyon tudom ajánlani a Kahlenberg Bad-ot is.  
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