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A 2014/15-ös tanév tavaszi félévet az Erasmus program segítségével Frankfurtban a Goethe
Uni-n tölthettem. Egy nagyon mozgalmas, tapasztalatokkal és kihívásokkal teli félévemből
szeretnék megosztani pár hasznos infót azoknak akik már tudják hogy hamarosan Frankfurtba
utaznak és azoknak is akik még csak gondolkodnak azon, hogy következő félévüket Erasmus
ösztöndíjjal töltsék külföldön.

Kérdés sem fér hozzá, hogy az egyik legkülönlegesebb egyetemi félévemet tudhatom a hátam
mögött. Nagy kiváltság Erasmusosként eltölteni bárhol egy félévet. Ugyanis lehetőséget
kaptam, hogy egy másik egyetemi képzésébe betekintést nyerhessek, egy új és idegen
városban találjam meg a helyemet, új barátokat szerezzek és kaptam egy kis szabadidőt is,
hogy felfedezzem Európát.
Frankfurti egyetem mellett számomra a legnagyobb érv az volt, hogy az itteni órák nagy
része német nyelven zajlik. Ezért ajánlatos legalább egy erős középfokú nyelvtudás, amire a
kint tartózkodás során még bőven van lehetőségünk építeni. Mindenkinek ajánlom, hogy
végezze el az intenzív nyelvi kurzust, ahol nem csak a német nyelvbe lehet nagyon jól
belerázódni, hanem rögtön a megérkezés után egy szuper nemzetközi társaság részévé is
válhatunk. Én itt szereztem a legjobb barátaimat is, akikkel egész félévben szerveztünk
magunknak programokat.
Tanulmányi szempontból is ajánlatos a Frankfurti egyetem, ugyanis a diákigazolványunkkal
nagyon sok folyóirathoz férhetünk hozzá, a tanáraim pedig nagyon lelkesek és segítőkészek
voltak. Könnyítést a többiekhez képest, mint Erasmus diák nem kaptam, de a segítséget
mindig, ha valamiben elakadtam.
Erasmusos célpontként azért is szuper hely Frankfurt, mert Európa közepén helyezkedik el.
Innen szinte bárhova eljuthatunk a világon, hatalmas repteréről, a fapados repülők által
használt Hahn-i reptérről pedig elképesztő olcsón lehet jegyet foglalni. Én például Padovába
15 Euro-ért vettem jegyet.

A külföldi diákok programdús mindennapjaiért két szervezet is gondoskodik (ESN Frankfurt
am Main, Internationaler Studientreff) és ajánlom mindenkinek a Buddy programban való
részvételt is, ahol egy német segítőtársat kapunk magunk mellé.
Sajnos nem elhanyagolható tény, hogy Frankfurt Németországon belül is drága városnak
számít. Nekem nagy szerencsém volt a kollégiumi elhelyezésemmel, 240 Euro-t kellet
fizetnem havonta, ami meglehetősen olcsónak számít. Ezért mindenkinek ajánlom, hogy ne
késlekedjen a kollégiumi jelentkezésnél.
A felnőtté válás jegyében kerestem magamnak egy kis munkát is, amit Frankfurtban
szerencsére elég hamar találhatunk és így relatíve könnyedén kiegészíthettem az
ösztöndíjamat. Természetesen nem csak ezt, hanem megannyi tapasztalatra és nagyon sok új
ismerősre tehettem szert. A munkahelyen és az egyetemen összesen több mint 20 országból
származó diákkal/kollégával ismerkedtem meg. Hatalmas élmény volt!

