
 

 

Erasmus hallgatói beszámoló 

 

A 2014/15-ös tanév őszi szemeszterét töltöttem Kremsben. Utólag is nagyon örülök a 

lehetőségnek, és minden angol vagy német tanári  képzésben  részt vevő hallgatónak csak 

ajánlani tudom; akár a bolognai rendszerben tanulnak, akár az új osztatlan képzésben. A KPH 

(Kirchliche Pädagogische Hochschule) elsősorban általános iskolai tanítókat (első négy év) és 

a mi oktatási rendszerünkben felső tagozatos diákokat tanító szakos tanárokat képez. Mind a 

német, mind az angol nyelv oktatása a kremsi campuson zajlik. Nagyon sok a gyakorlat, az itt 

tanuló diákok az első szemesztert leszámítva minden félévben kinn vannak valamelyik 

partneriskolában tanítási gyakorlaton. (Ez általában heti egy órát jelent plusz a konzultáció.) 

Elöljáróban annyit mondanék, hogy az adott partneriskolában oktató tanár nem minden 

esetben tartja angolul a konzultációt! Nem feltétel ugyan a német nyelvtudás, de előny. 

Mellesleg egy csomó érdekes órát is fel tud venni az, aki alapfokon beszél németül: nagyon 

sok kézműves óra van, ami a későbbiekben hasznosnak bizonyulhat. 

 

A pályázat 

A legfontosabb része a motivációs levél, ezt ebben az esetben idegen (angol) nyelven kell írni. 

Fontos hangsúlyozni, hogy miért éppen erre az intézményre esett a választásod, milyen új 

tudásra szeretnél a program keretében szert tenni. Ha vannak önkéntes munkáról, TDK-ról 

vagy bármilyen más konferenciáról igazolásaid, mindenképp csatold. Az egyéb 

bizonyítványokat (pl. OKJ, nyelvvizsga) is szívesen látják. Az írásbeli anyagok elbírálása 

után sor kerül egy szóbeli meghallgatásra is. Nem kell tőle megijedni; lényegében a 

motivációt szokták megkérdezni, illetve, mivel német nyelvterületről van szó, esetleg azt, 

hogy beszélsz-e valamennyire németül. Másnap már meg is tudod az eredményt  

 

A kiutazás előtti teendők 

A legfontosabb a szálláskeresés elindítása. Ugyan a kollégium (STUWO – 

Studentenwohnheim) elvileg fenntart helyeket a KPH Erasmus-hallgatói számára, de tudni 

kell, hogy a városban további három egyetem működik, és ott is sok a cserediák! 

Természetesen lehet más szállást is nézni. A STUWO előnye, hogy közvetlenül a campus 

mellett van. A hátránya, hogy havi 500€-ból 338-at kifizetsz rá… Természetesen nagyon jól 

felszerelt; minden lakónak külön szobája van, az alagsorban konditerem, mosókonyha (a 



mosás 2€, ebben benne van a szárítás is), zeneterem, a szobában kábelen internet, TV nagyon 

sok csatornával Itt azért megjegyezném, hogy nem korlátlan az internethasználat; volt olyan 

ismerősöm, akinek kikapcsolták, mert túllépte a havi 20GB-os limitet. A kaució 500€ és 700€ 

között mozog. (Nem tudom, mitől függ, ki mennyit fizet, nálunk volt mind a kettőre példa.) 

Érdemes a kurzuslistát is tanulmányozni az intézmény honlapján: 

http://www.kphvie.ac.at/international-studieren/studierendenmobilitaet/studieren-an-der-

kph.html  

Létezik a Facebook-on is egy KPH-Erasmus csoport, érdemes csatlakozni. 

Ezeken felül nagyon fontos a szemeszter elején egyéni tanrendet kérni. A formanyomtatványt 

minden oktatóval alá kell íratni, és a Tanulmányi Osztályon kell leadni. 

Érdemes Európai Egészségbiztosítási Kártyát kiváltani, ezen felül szükség van egy €-alapú 

folyószámlára is. (Lehet persze forint alapú is, de a pénznem átváltása nagyon sokba kerül.) 

Nemzetközi diákra nincs szükség, helyi diákigazolványt adnak. Ez utazási kedvezményre nem 

jogosít. Kedvezmény egy ún. Vorteilscard-dal jár, amit 26 év alatt lehet igényelni. 

 

A kiutazás és a kurzusok 

Utazáshoz mindenkinek buszos megoldást javaslok, az ÖBB, hacsak nem foglalod le hetekkel 

előre, nagyon drága. Az Orange Ways-nek például van egy Bécsbe közlekedő járata. 

Miután minden papír (Learning Agreement, Támogatási Szerződés) rendben van, Gerald 

Kolm (a KPH kremsi campusának Erasmus-koordinátora) e-mailben átküldi, mikor kell a 

diákoknak részt venniük a tanév kezdete előtt (okt. 1.) egy kétnapos eligazításon. Ekkor kerül 

sor az órarendek kiosztására, amit természetesen még lehet változtatni később is, ha 

bármilyen okból nem megfelelő a kurzus. 

Az egyik első teendő a lakcím bejelentése a városházán, mivel három hónapnál tovább 

tartózkodsz az országban. Mi együtt mentünk, de ha valamilyen okból egyedül mész 

bejelentkezni, Nebenwohnsitz-et ikszelj be! (A Haupt csak azokra vonatkozik, akik végleg 

kiköltöznek, tehát ez lesz az elsődleges lakcímük.) 

Annyit fontosnak tartok megjegyezni, hogy ne késsetek, még öt percet sem a találkozókról és 

a kurzusokról! Erre nagyon érzékenyek. 

A másik fontos dolog, hogy nincs külön vizsgaidőszak, a kurzusok eltérő időpontban 

kezdődnek és végződnek. (Ez általában szerepel is az órarenden.) A megengedett hiányzások 

száma nem a nálunk szokásos három, hanem a kurzus 75%-án kell részt venni, tehát az 

összóraszámtól függ, mennyit lehet hiányozni. 

Két kötelező kurzus van: a német mint idegen nyelv, valamint egy európai falu nevű kurzus, 

ahol jobban megismerheted azokat az országokat, ahonnan éppen jöttek cserediákok, valamint 

Magyarországot is prezentálni kell. Nem kell megijedni, alapvető és számodra releváns 

információkat kell megosztanod, ráadásul van egy részletes lista is, hogy minek kell a 
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prezentációban szerepelnie (ez lényegében a magyar oktatási rendszer, a többinél elég nagy a 

mozgástér). Ennek a kurzusnak a keretében kerül sor az ún. EU-Kaffee-ra is kétszer a 

szemeszter során, amikor az Erasmus-diákok az országra jellemző ételeket készítenek és 

szolgálják fel a KPH épületében. (Egy tipp: a kókuszgolyó minden évben sláger, viszont nem 

lehet darált kekszet kapni; azt otthonról kell hozni.) 

A félév során van két kötelező kirándulás is Bécsbe. A délelőtti program kötött, ekkor 

találkozol a bécsi campus cserediákjaival is, a délután teljesen szabad. És a nemzetközi iroda 

állja a vonatjegyet (5-ös csoportokban utaznak az emberek ún. Einfach-Raus Ticket-tel), csak 

a helyi közlekedést kell saját zsebből fizetni. 

Georg Hellmayr és Ulrike Matzka óráit (mindkettő angol nyelvű) mindenkinek javasolni 

tudom. Ha iskolai gyakorlatra is menni akar valaki, tudnia kell, hogy nem feltétlenül kremsi 

iskolába kerül. Lehet, hogy utazni kell. A nemzetközi iroda elvileg a szemeszter végén 

(persze csak akkor, ha teljesíted a kurzust) visszafizeti a vonat- vagy buszjegyek árát. Amiért 

az Erasmus-hallgatóknak át kell gondolniuk, hogy felvegyék-e a tanítási gyakorlatot a 

következő: csak betegség esetén lehet hiányozni, amúgy 100%-ban részt kell venni. Hogy a 

nemzetközi diákok részvételét hogy ítélik meg, iskoláról iskolára változó. 

 

Költségek 

Mielőtt Ausztria mellett döntesz, tudnod kell, hogy nem véletlenül sorolják a magas 

megélhetésű országok közé. Nemcsak a szállás, a mindennapi élet is meglehetősen drága, 

ráadásul, mivel a városban rengeteg hasonló problémákkal küzdő diák van, munkát sem 

egyszerű találni. (Ha jól beszélsz németül, előnyösebb helyzetben vagy.  ) Én takarítói 

munkákat vállaltam, hogy finanszírozni tudjam a mindennapokat. Takarításra (lakásokban) 

van igény, és ha megbízható vagy, egész szemeszterben lehet egy kis plusz pénzed. 

A másik tanácsom, hogy az élelmiszereket érdemes otthon megvenni, és kivinni, még akkor 

is, ha egy kicsit nehézkes. 

Annak, aki sokat beszél telefonon, érdemes beszereznie egy osztrák SIM-kártyát. Néhány 

szolgáltatótól teljesen ingyenesen lehet igényelni; csak fel kell tölteni. Nekem Vectone-

kártyám volt. Az előnye, hogy három centért hívhattam bármilyen magyarországi vezetékes 

számot. A hátránya: esetleges, hogy éppen működik-e, mert nincs még kiépítve mindenhol a 

hálózat. A nagyobb szolgáltatóknál (A1, T-Mobile) nincs ilyen probléma, de a percdíjaik 

magasabbak. (A roomingnál még mindig olcsóbbak.) 

 

A szemeszter vége 

Mikor egy kurzus véget ér, az oktatóval rá kell íratnod a jegyet egy dokumentumra, amit a 

nemzetközi iroda ad. E nélkül nem ismerik el, hogy elvégezted a kurzust! 



Alá kell íratni az irodában azt is, hogy meddig maradsz, ezen felül ki kell jelentkezni 

nemcsak a kollégiumból, de a városházán is. Az összegyűjtött dokumentumokat a KRE 

Erasmus koordinátorának kell eljuttatni a megadott időpontig. 

Ezután nincs más teendőd, mint teljesíteni az itthoni kurzusaidat is.  Saját tapasztalat: ne 

hagyd kizárólag a vizsgaidőszakra az otthoni tárgyak pótlását! Különben sűrű utolsó hónapod 

lesz, és lemaradsz az utolsó közösségi eseményekről.  

 

Bármilyen további kérdésedre szívesen válaszolok:  

E-mail:sophie.borsos@gmail.com 

Mobil: 06-30-832-1165 

Sok sikert! 

Borsos Zsófia 
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