
Kedves Hallgatók! 

Az alábbiakban szeretném megosztani veletek személyes tapasztalataimat a gráci Karl-Franzens- 

Universitätről, az Erasmus programról és a jogi tanulmányokról idegen nyelven. 

Egyetem, oktatás 

A Karl-Franzens-Uni nagy területen helyezkedik el, több épületből áll és ezekből a Resowiban történik a 

jogi oktatás. Ez az épület több szintes, modern és saját jogi könyvtára is van. Tehát minden egy helyen 

megtalálható, nekem minden órám ebben az épületben volt. 

Az adminisztráció a főépületben van, itt nagyon kedvesek és segítőkészek voltak mindig, akár fogadó 

időn kívül is. Az oktatók ugyanígy, például egy Professor kölcsön adott egy könyvet előadás készítéshez 

és tippeket is, hogy hol és milyen irodalmat keressek, így elkerülve több száz oldal fölösleges fordítását. 

Az online levelezőrendszerben feltett kérdésekre, szinte kivétel nélkül, egy napon belül válaszoltak. 

Mindenről kézikönyvet kaptunk („neptun” használat, vizsgajelentkezés stb.), fotókkal és pontos leírással 

angol és német nyelven egyaránt. Én az adminisztratív feladatoktól nagyon tartottam, de annyira sok és 

részletes támogatásban volt részünk, hogy viszonylag könnyen és gyorsan sikerült mindenre választ kapni 

és elintézni.   

Összességében nagyon szervezettnek és segítőkésznek találtam a fogadó egyetemet. 

Szabadidő, sport 

A félév elején lehet jelentkezni számtalan sport kurzusra, például, jóga, úszás, vívás, rugby, tenisz, 

röplabda, lovaglás, foci stb. és sokféle tánc is. Tehát valóban nagyon sokszínű és lényegesen olcsóbb, 

mint egy tanfolyam vagy bérlet. Körülbelül 15 eurónál kezdődik, a teniszre emlékszem, hogy drágább, de 

általában 30 euróba kerülnek egy egész szemeszterre.  

Emellett a kollégiumokban általában van konditerem és a városban is nagyon sokan futnak, így a 

motiváció és a társaság is adott. 

Az egyetem területén található az ESN iroda, ami a nemzetközi diákoknak szervez programokat, ezek 

között is vannak sportos lehetőségek. Pl: a Bärenschützklamm-on voltam túrázni, ami felejthetetlen 

élmény. 

Az ESN programirodában 5 euróért tudtok regisztrálni, ehhez egy fényképre lesz még szükségetek. Az 

ESN kártyával számtalan kedvezményre lesztek jogosultak és az iroda által szervezett klassz 

programokban is részt vehettek, mint pl: sörgyár, csokoládégyár látogatás, kirándulások. 

A város és környéke nagyon szép és barátságos, igazi egyetemi város. Rengeteg fiatal, nemzetközi diákok 

és programok vesznek majd körül. Az emberek nagyon barátságosak és nyitottak. 

 



Nyelvtanulás 

Elsősorban a szemeszter kezdete előtti intenzív nyelvi kurzus emelném ki, ami 3 hétig tart és valóban 

sokat lehet tanulni. A nyelvi csoportba való besorolás szóban és írásban történik, ezzel is segítve, hogy az 

aktuális nyelvi szintnek megfelelő csoportban fejlődhessetek. A tanárunk nagyon kedves volt és hasznos 

tanácsokkal látott el minket a félév során esetlegesen felmerülő problémás helyzetekre pl: háziorvosi, 

kórházi ellátással kapcsolatos tudnivalók.  

Majd a tárgyfelvétel során lehet jelentkezni nyelvi kurzusokra, amelyeknek szintén van egy kevés anyagi 

vonzatuk (60 euró), de közel sem akkora, mintha egyénileg keresnél egy tanfolyamot a városban. Sokféle 

nyelv közül lehet választani és ami igazán motiváló még, hogy a kurzusokért kredit jár, amely 

beszámítanak az Erasmus félévbe! A nyelvtanfolyamok mellett ingyenes online OLS nyelvi kurzusra van 

lehetőségetek és ha tehetitek minél többet kommunikáljatok. 

Közlekedés 

Grazban szinte mindenki biciklivel jár iskolába, munkába, én ugyan szemeszter ticket-et vettem, 

de utólag már látom, hogy sokkal gyorsabb és érdekesebb, mint buszozni. Azért is döntöttem a 

tömegközlekedés mellett, mert téli szemeszterben voltam kint, de most már tudom, hogy ez 

nem lett volna akadály. Mivel Graz egy völgyben található, ezért a levegő párásabb, többször 

esik az eső, kevesebb a hó és jégtakaró. Tökéletes hely a kerékpározásra   A gráci 

egyetemisták oldalain mindig vannak eladó biciklik, kiadó albérletek, vagy a willhaben.at 

internetes oldalon, ami egy „mindenes” hasznos weboldal. 

Összegzés 

Összegezve nagyon pozitív élmény volt számomra ez a félév, természetesen voltak nehézségek, 

de úgy gondolom, hogy a fejlődéshez kihívás kell. Bármilyen segítségre volt szükségem 

megkaptam, a küldő egyetem koordinátorától és a fogadó egyetemtől egyaránt. 

Német nyelvtudásom sokat fejlődött, főként a szaknyelv és a szókincsem, sokkal rutinosabban, 

rövidebb idő alatt fordítok jogszabályokat, tanulmányokat. Nagy lehetőség az Erasmus, nemcsak 

a munkaerőpiacon jelent előnyt, hanem a személyes fejlődésben, önállóságban, 

talpraesettségben is megmutatkozik pozitív hatása. 

Rengeteg új élményben lesz részetek, sok új barátotok lesz és lehet, hogy a végén magatokon is 

észreveszitek a változást, hogy mennyivel nyitottabbak vagytok. 

Ha szeretnétek, szívesen válaszolok kérdésekre a következő e-mail címen elértek: 

hernaczki.csilla@hotmail.com 

Üdvözlettel: Hernáczki Csilla 
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