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,,…Mert Bécs nemcsak város volt, hanem egy hang, amelyet vagy hall az ember 

lelkében, örökké, vagy nem…” (Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek) 

 

Beszámolómmal elsősorban az a célom, hogy a bécsi ösztöndíjra pályázni kívánó 

jövőbeli Erasmus hallgatóknak hasznos információkat adjak arról, hogy milyen is egy 

Erasmusos diák élete a világ legélhetőbb városában. 

Miért éppen Bécs városát választottam? Mindenképpen német nyelvterületen 

szerettem volna tanulni, párhuzamos otthoni feladataim elvégzésében pedig nem gátolt a 

távolság Budapest és Bécs között. Egy kedves egyetemi oktatóm azt mondta nekem, hogy 

Bécsben még úgy is érdemes rövid időt élni, látni és megismerni Európa „kulturális 

epicentrumát”, hogy az ember nem ösztöndíjprogramban vesz részt.  

Kiutazásom előtt meglehetősen sok adminisztratív feladatot kellett elvégeznem: a 

bécsi egyetemről több tájékoztató e-mailem érkezett, de nehezen tudtam felvenni a 

kapcsolatot a bécsi Erasmus-koordinátorral, rengeteg e-mail válasz-viszontválasz üzenetet 

kellett váltanom ahhoz, hogy minden lépésem dokumentálva legyen, 

bürokráciamentességről szó sem volt. 

A szálláskeresést már hónapokkal a kiutazásom előtt elkezdtem, de sajnos még így 

sem voltam kellően gyors: a kollégiumi rendszer Bécsben piaci alapon működik, 

magánkézben van minden StuWo (Studentenwohnheim), ezért drága. A férőhelyek és 

lehetőségek nagy száma ellenére már fél, illetve egy évvel a kiutazás előtt célszerű szállást 

foglalni. (Honlapajánlásom: http://www.stuwo.at/) A kollégium melletti másik lakhatási 

lehetőség a WG (Wohngemeinschaft), ami szoba-bérlést jelent egy 

http://www.stuwo.at/


lakásban/lakóközösségben. (Honlapajánlásom: http://www.wg-gesucht.de/wg-zimmer-in-

Wien.163.0.1.0.html) Rengeteg szobaajánlat kerül fel nap mint nap az internetre, de a 

keresgélést itt is érdemes a kiutazás előtt már jóval korábban elkezdeni, mert gyorsan 

kiveszik a szobákat. Bécsről tudni kell, hogy a havi megélhetési költség összesen 800-900 

euro, a legtöbb kiadást pedig ebből a lakhatási költség jelenti, ami átlagosan 350-400 euro. 

Az ösztöndíjam 400 euro volt, ami pont fedezte a szállásköltségemet.  

A tantárgyfelvételről: A Learning Agreement-et a kiutazás előtt nem kellett és nem is 

lehetett még véglegesen kitölteni, mert pár tantárgyamat az első kint töltött hónapban 

vezették fel a tanulmányi rendszerbe, így akkor tudtam csak felvenni, majd a helyi Neptun 

rendszerben (UNIVIS-ONLINE) is tudtam még az órarendem összetételén változtatni. 

Az oktatás inkább gyakorlati, mint elméleti. Külföldi hallgatóként érdemes kurzusokat 

felvenni, amelyek sokszor tömbösítve vannak, akár hétvégi, egész napos oktatáson kell részt 

venni, majd a kurzus utolsó óráján vizsgázni. Egész féléves előadások is vannak, amelyek 

jóval nehezebb követelményeket támasztanak, melyek megegyeznek a magyar egyetemi 

tradícióval: a vizsgák feltételei a zárthelyi dolgozatok, illetve a szorgalmi időszak végén/után 

teljesítendő (általában írásbeli) vizsgák. Az órákon megkülönböztetés nélkül, hasonló 

elbírálásban részesültem, mint az osztrák hallgatók. Kevés kifejezetten Erasmusos tantárgyat 

hirdet meg a jogi kar, de amit mindenképpen ajánlok: „Austrian Legal System”, ami 

áttekintést ad Ausztria társadalmi-, politikai- és jogrendszeréről. Nemzetközi jogi és európai 

uniós jogi témában a tantárgyak többségét angol nyelven oktatják, felvételük ezáltal kiváló 

lehetőség – német nyelvterületen – az angol nyelvtudás fejlesztésére is.   

AZ ESN Uni Wien csoport programajánlatokban nem bővelkedett, de a Buddy-

rendszer jól szervezetten működik, két kedves barátra találtam a segítőim között, akik a 

szemeszterem elején rengeteg segítséget adtak. 

Bécs csodálatos, egyedülálló romantikájú hely. Az állandó jellegű kulturális 

programok, az időszakos rendezvényeken való részvételem után bátran állítom, hogy Európa 

egyik legszebb ékszerdoboza, amely minden visszatérésnél tartogat új élményeket, nem csak 

a téli arculatában, a karácsonyi vásár idején… 
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