
Erasmus beszámoló 

Előzmények 

Az ERASMUS-pályázatra való jelentkezés esetemben félig-meddig hirtelen fellángolásból történt. 

Bátyám kint töltött egy szemesztert Berlinben, és nagyon jókat mesélt róla,  így fontolgattam a 

kiutazást. Az igazi áttörést az jelentett, mikor a jelentkezés előtti  szerencsés félévben megláttam az 

átlagom: akkor úgy voltam vele, most vagy soha. Így beadtam a szükséges dokumentumokat a 

pótjelentkezésre. 

A város 

Frankfurt ahhoz képest, hogy micsoda jelentős város, hangulatában engem nagyon meglepett. 

Tekintve, hogy bank- és kereskedelmi központ, én személyszerint valami óriási metropoliszra 

számítottam. Ehhez képest idilli, kisvárosias nyugalom fogadott. 

Ez véleményem szerint nagyban köszönhető a kiváló közlekedési hálózatnak. 9 U- (metró) és 

megannyi  S-Bahn (kb. olyasmi mint a hév, az agglomerációt köti össze Frankfurttal) szövi be a várost, 

kiegészítve villamosokkal, éjjel-nappal járó buszokkal. Kiépített, jó minőségű bicikli út áll a temérdek 

biciklista rendelkezésére. Rengeteg a park, nincs hiány fákban és füves részekben (főleg az Egyetem 

környékén). 

Egyedül a belváros zsúfoltabb a rengeteg felhőharcolóval, amelyek közt ott van a Commerz-Bank, a 

Deutsche Bundesbank, illetve az Európai Központi Bank. Híres és látogatást érdemel a frankfurti 

tőzsde is (a német hírműsorok a gazdasági elemzésekkor is ide kapcsolnak általában). 

Frankfurt szívében található az óvárosi rész, melynek hangulata különleges és magával ragadó. 

Macskaköves szűk utakon, katedrálisok között sétálhatunk, miközben plázák és felhőkarcolók vesznek 

körül minket. 

Ez a nem mindennapi látvány esetleg akkor válhat kevésbé impozánssá, ha a legnagyobb 

csúcstömegben járunk arrafelé. Bár, a lakosság számát 700-800 ezer főre becslik, állítólag 

hétköznaponként munkaidőben 1,5 millióra is nő az ott tartózkodók száma. Az etnikumokat tekintve 

pedig ennél színesebb társaságot nem láttam. Teljesen hétköznapi, ha az ember nem német 

Frankfurtban, így aki odamegy, az ne számítson arra, hogy magyarként ott valami különleges lesz.  

  



A kollégium 

Lakhatást az éppen átadott új kollégiumban találtam, ezáltal ebből a szempontból is szerencsésnek 

mondhatom magam. Ez a kollégium a gyakorlatban inkább 4 nagy tömbház mini-apartmanokkal. Egy 

ilyen apartman 17m2-es lakófelületet biztosít külön zuhanyzós-wc-s fürdőszobával és villanyrezsós 

konyhával (továbbá ágy, szekrény, íróasztal, stb.). Közösen használható mosószoba van az alagsorban 

minden tömbben, illetve közösen használható még a zeneszoba, a kondi és egy közösségi helység 

(buliknak, általában). 

 

 

Az egyetem 

Az Egyetem óriási és csodaszép. Mint pszichológia szakos hallgató, én főleg a Campus Westenden 

voltam. Hatalmas, modern épületek fogadják a mindenféle nemzetiségű hallgatókat. Nagy, gondozott 

zöldterületek veszik körül az épülteket, szőkőkutakkal, szobrokkal. 

Az International Office nagyon segítőkész, és ha az ember az elején figyel, nem is kell őket nagyon 

felkeresni (azonban ha kell, érdemes jól időzíteni, mert a fogadóóráik száma korlátozott). 

Az órák nagyon színvonalasak, és a tanárok is nagy tudással rendelkező szakemberek. Az előadások 

anyagai már év elején felkerülnek egy közös hallgatói felületre. Sőt, van,akinél az órákat fel is veszik 



kamerával és ezt is feltöltik. A gyakorlatok olyanok, mint itthon – többnyire prezentációt kell tartani. 

(Tipp: érdemes több gyakorlatot felvenni, mert itt a tanárnak nem „kötelessége” annyira szigorúnak 

lennie egy Erasmusossal. Elfogadják, ha a nyelvi nehézségek miatt gyengébb a prezentáció – míg egy 

előadáshoz kapcsolodó vizsga során egységes tesztsor várja a diákokat. 

Zárószó 

Mindent összevetve nagy élmény volt ez a pár hónap. Frankfurt nagyon szép hely, kimeríthetetlen 

kulturális élményekkel. Tanulmányokat tekintve mind szakmai, mind nyelvi szempontból is nagyon 

megérte kimenni. 
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