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Saarbrücken egy Németországban található kisváros, mely az ország egyik legkisebb 

tartományában, Saarlandban fekszik. Az Erasmus segítségével itt tölthettem el életem egyik 

legjobb évét. 

Első erasmusos félévem 2018. március 28-án kezdődött, amikor Saarbrückenbe érkeztem. 

Nagyjából mindenre fel voltam már készülve, hiszen a korábban kiutazó hallgatók már 

elmeséltek mindent, amit tudni érdemes. Ezen vélemények alapján kerestem a kollégiumot is, 

és így esett a választásom a Guckelsberg kollégiumra, melynek ára is, és elhelyezkedése is 

tökéletesen megfelelt az elvárásaimnak. (havonta 190 euró volt, és az egyetemtől gyalog kb 15 

percre, busszal kb. 5 percre található.) Egy két szobás apartmanban kaptam helyet, melynek 

konyháján és fürdőszobáján mind a két félév során egy-egy lánnyal kellett osztoznom. A 

kollégiumban egyébként sokféle nemzetiségű hallgató élt, mindenki nagyon barátságos és 

segítőkész volt az első pillanattól kezdve.  

Az első napokban, hetekben tájékoztató jellegű programokon vettem részt, melyek segítették 

az első lépéseimet az új egyetemen. Minden hallgató megkapta a diákigazolványt, amely 

feljogosított arra, hogy egész Saarland területén bármilyen tömegközlekedést ingyen 

használjunk, emellett ezzel lehetett fizetni a menzán is, illetve a nyomtatáshoz is használhattuk. 

Az egyetem hatalmas campussal rendelkezik, minden szaknak külön könyvtára van, de egy 

nagy, közös könyvtár is van, ahol bármilyen szakról találkozhatunk hallgatókkal. Az órarend 

kialakítása is nagyon kedvező volt. Lehetett választani különböző erasmusos modulok közül is, 

illetve azon kívül bármilyen szakos órát is felvehettünk. A vizsgák egy kis könyvtárban töltött 

idővel és felkészüléssel egyértelműen teljesíthetőek voltak. Az oktatók segítőkészen és 

kedvesen álltak a hallgatókhoz, külön értékelték, ha az erasmusosok modulon kívüli tárgyat is 

felvettek, amelyen szinte csak német hallgatók vettek részt. 

Ami a programokat illeti, nagyon sok lehetőség volt barátokat szerezni és jól érezni magunkat. 

Nem csak a kollégium, de az egyetem is rengeteg programot kínált. Voltak olyanok, melyek 

havi rendszerességgel kerültek megrendezésre, ilyen volt például a koktélozás vagy a gófrizás 

a városban, vagy az uszodába járás. Ezen kívül gyakran voltak kis kirándulások, melyek során 

több német illetve külföldi várost látogattunk meg csekély összegért.(15 euró) Mivel a város 

Franciaországgal és Luxemburggal határos, így természetesen oda is többször ellátogattunk az 

egyetemmel. Ami még mindenképpen említésre méltó, hogy az egyetem nagyon örül a külföldi 

hallgatóknak, és segít abban, hogy sok különböző kultúrát megismerjünk. Minden héten voltak 

olyan napok a menzán, ahol mindig más ország ételét próbálhattuk ki. Természetesen mi is 

képviseltük Magyarországot a lecsóval.:) Ezen kívül minden hónapban megrendezésre került 

az úgy nevezett „Länderabend”, ahol nem csak egy ország ételét kóstolhattuk meg, de zenéjüket 

és táncukat is megismerhettük, és fontos információkat hallhattunk a kultúrákról.  



Az emberek nagyon barátságosak voltak. Az oktatóktól elkezdve a hallgatókig mindenki. 

Nagyon sok külföldi és helyi barátot is szereztem. Első félévben egy spanyol lány volt a 

lakótársam, Ana, aki a Kanári-Szigetekről érkezett, majd a második szemeszterben Malin, aki 

Németországban, Köln közelében lakik. Mindkettőjükkel nagyon jól éreztük magunkat, 

mindketten rengeteget segítettek a nyelvtanulásban, hiszen ők BA-s éveiket töltik az egyetemen 

Pszichológia hallgatóként. Velük is sok közös programot szerveztünk, ez nagyon 

megkönnyítette a külön élést, és enyhítette a honvágyat is.  

Saaarbrücken egy szép, nyugodt kisváros, mely rengeteg szórakozási és tanulási lehetőséget 

nyújtott nekem, ezért is hosszabbítottam meg az ösztöndíjam, és maradtam ott az őszi félévre 

is. Ez az ösztöndíj véleményem szerint egy remek lehetőség arra, hogy tanuljunk, világot 

lássunk és ismerkedjünk. Én személy szerint rengeteg tapasztalatot szereztem, így mindenkinek 

csak ajánlani tudom.  
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