Erasmus élménybeszámoló, Balog Réka
Frankfurt am Main, Goethe Universität Frankfurt am Main, Pszichológia szak
Frankfurt, a város lehetőségei
Frankfurt igazi nagyváros, ahol szinte mindenféle sportolási, kulturális, kulináris és
munkalehetőség adott. Nekem nagyon tetszett a Frankfurti Színház (Schauspiel Frankfurt)
kínálata, illetve jazz koncertek széles választéka (pl.: Jazz Keller).
Nemzetközi bankközpont, így minden társadalmi rétegben rengeteg a külföldi. Ez nagyon
előnyös az utazás szempontjából. Repülőtere nagyon forgalmas, de a jegyek elég drágák,
viszont egy távolabbi kis reptérről (Frankfurt Hahn) indulnak fapados wizzair járatok
Budapestre. A Németországban már nagyon kiterjedt távolsági busztársaságok (például
MeinFernbus) szinte minden vonalukon érintik a várost, jelentősen csökkentve az utazás
költségeit, akár külföldre (Hollandia, Lengyelország, Magyarország), akár az országon belül
szeretne utazni az ember.
A város a Majna partján terül el. A folyó pl. a Dunával ellentétben gyalogosan a legjobban
megközelíthető, füves partja van, ami a melegebb hónapokban tökéletes kocogási, piknikezési
lehetőséget nyújt. A németeknél amúgy is nagyon elterjedt PickNick grill készülék, ami
minden supermarketben megszerezhető 2-3 euróért, és megkönnyíti a klasszikus bratwurstok
helyszíni fogyasztását. A várost minden irányból természetvédelmi parkrendszer veszi körül
(GrünGürtel), ahol szintén sok a kikapcsolódási lehetőség. Különösen ajánlom a Goethe
kilátótorony meglátogatását, amiről hajlamosak elfeledkezni, szuper a kilátás!
Szállásra mindig hatalmas a kereslet, lévén élénk kereskedelmi központ, állandó a mozgás.
Nekem nagyon bevált, hogy időben jelentkeztem diákkollégiumba, és olcsón (210 euro)
bérelhettem egyfős szobát.

Az egyetem
A Goethe Egyetem a város egyetlen egyeteme, és minden kar hozzá tartozik (orvosi, jog,
közgáz). Mivel ilyen centralizált az felsőoktatás, az intézmény rengeteg privilégiumot biztosít
a diákoknak. Ide tartozik például a féléves közlekedési bérlet (ami egyben a diákigazolvány
is), ami az egész tartományban ingyenes regionális közlekedést biztosít, az ingyen bicikli
bérlés (a Deutsche Bahn bicikli program keretében), illetve a kiterjedt sportolási lehetőségek.
A sportkínálatot külön szeretném kiemelni, nekem ez nagyon tetszett és sokat jelentett kint. Az
egyetem sportlétesítményében a legkülönfélébb sportórákra jelentkezhetnek (interneten) a
hallgatók, jelképes összeg fejében (10 euró/félév!). Szó szerint mindenre van lehetőség a
yogától kezdve a baletten, kosáron, úszáson, víváson át a standard táncokig. Én olyan
sportágakat is kipróbáltam, amiket azelőtt soha. 
Pszichológia szakon nagyon kevés az angol nyelvű óra, úgyhogy ajánlott a jó nyelvtudás. Az
órák izgalmasak és egészen más fókuszúak, mint itthon, például hamarabb lehet szakirányt
választani. A tanárok és az alkalmazottak nagyon kedvesek és jól szervezett az egyetem. A
technikai felszereltség lenyűgöző, és a diákigazolvány szám segítségével olyan internetes
szakfolyóiratok érhetők el, amikről itthon még nem is hallottam! Különösen ajánlom, ha már
tudod a szakdolgozat témádat, hogy használd ki! 
Nagyon tudom ajánlani az Erasmus programot és Frankfurtot, mint várost is! Nem olyan nagy,
így hamar kiismered magad, és biciklivel is közlekedhetsz (ezt rengetegen teszik, biztonságos
kiépített bicikli utak és tárolók vannak).

