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Campus Mundi ösztöndíjasként Potsdamban 

 

2018 őszén a Campus Mundi ösztöndíj jóvoltából 

lehetőségem nyílt egy szemesztert Potsdamban tölteni. 

Alapszakos germanisztikásként az Erasmus ösztöndíj által egy 

félévet korábban Saarbrückenben tölthettem, de a nagy álmom 

mindig is Potsdam volt. Tiszta, rendezett város, tele csodaszép 

épületekkel, kastélyokkal, és rengeteg fával, növénnyel, 

madárcsicsergéssel. Mindazontál Potsdam Berlin közvetlen 

közelében fekszik, 25-30 perc alatt Regiobahnnal el lehet érni 

a városközpontot. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy Potsdam bármennyire is szép és békés, 

aki hozzászokott a nyüzsgéshez, annak egy idő után unalmas 

lehet. Ám ilyenkor csak fel kell szállni a vonatra, és kis idő 

alatt Berlinben vagyunk, ahol pedig minden sarkon lehet 

találni egy izgalmas éttermet, programot, Ost-Berlin pedig 

híres különböző szórakozóhelyeiről. 

Ami az előkészületeket illeti, azt tanácsolom, hogy a szálláskeresés mindenképpen az 

elsők között szerepeljen. A Potsdami Egyetemnek három campusza van, Neues Palais 

(bölcsészkar), Golm (matematika, természettudomány, humán tudományok), Griebnitzsee 

(közgazdaságtan, jogi kar), illetve még Babelsberg, mely a filmtudományi képzés helyszíne. 

Nekem csak a Neues Palais-n voltak óráim, így a kollégiumtól csak sétálnom kellett az 

egyetemig. A Neues Palais-hoz közel két kollégium található, a Kaiser Friedrich Straße-n, 

illetve a Fortststraße-n. Én az utóbbiban laktam, egy négy személyes WG-ben. Habár ez a 

szállás kicsit drágább volt, de úgy gondolom, hogy hangulatosabb, otthonosabb, mint a Kaiser 

Friedrich kollégium. Viszonylag nagy, felszerelt, saját szobám volt, ahogy a másik három 

lakótársamnak is, két mellékhelyiségünk és egy nagy közös konyhánk. Nagy szerencsém volt, 

mert remek lakótársaim voltak, akikhez mindig tudtam fordulni, ha rossz kedvem volt, illetve 

mindig vevők voltak egy esti borozgatásra a konyhában. A csütörtök estét, illetve a péntek 

délelőttöt érdemes szabadon hagyni, mert a helyi szórakozóhely, a Nil csütörtök esténként, 

éjjelenként várja az ismerkedni, táncolni vágyó egyetemistákat. Őrült egy hely, de mindenkinek 

szívből ajánlom.  
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Külföldön töltött szemeszter esetén felmerül a kérdés, hogy megéri-e kint számlát 

nyitni. Én nem nyitottam, hanem otthon beváltottam valamennyi forintot euróra, de azonkívül 

végig a magyar bankkártyámat használtam. Érdemes tájékozódni az otthoni banknál, hogy 

mennyiért váltja át az eurót fizetés esetén. A külföldi pénzfelvételt nem javaslom extra 

költségekkel jár. Vonattal könnyedén megközelíthető a szállásról a Kaufland nevű 

bevásárlóközpont a Hauptbahnhof-on, itt mindent megtaláltam, amire szükségem volt, és 

mindig tudtam kártyával fizetni. A Fortstraße 

kollégiumtól nem messze van egy kisebb 

Kaufland, Lidl és Aldi. Érdemes azonban lélekben 

felkészülni, hogy a ritka buszjáratok miatt sokat 

kell majd gyalogolni (kb. 20 perc), ami 

csomagokkal sokszor nem túl jó móka. Kényelmes 

cipő előny!  

A Potsdami Egyetemet csak dicsérni tudom. Az első napi eligazítástól kezdve a 

különböző adminisztratív feladatokon keresztül az első heti programokig minden remekül meg 

volt szervezve. Érdemes elmenni az Infoveranstaltung-okra, egyrészt, hogy képet kapjunk az 

egyetem működéséről, másrészt, hogy kedves ismerősöket szerezzünk. Saját tapasztalatom 

szerint mindenki nagyon kedves és segítőkész volt, a Neues Palais campusz pedig tényleg 

gyönyörű.  

Ami a tantárgyakat illeti, a némettudás fejlesztése 

céljából javaslom a Zessko Sprachzentrum óráit, sok új 

információval és gyakorlati tudással gazdagodtam az itt oktató 

tanárok jóvoltából. Az Erasmus kurzusokkal szemben 

azonban érdemes kritikusnak lenni. Viszonylag sok idő van 

eldönteni, hogy fel akarjuk-e venni az adott tárgyat, vagy sem, 

viszont ha felvettük, nincs visszaút, teljesíteni kell. Két hétfő reggeli kurzussal sajnos nagyon 

melléfogtam, sokat vártam tőlük, és semmit nem kaptam. A tanárnő folyton késett, hibázott az 

anyag magyarázatában, és a fénymásolt lapok kiosztásán kívül mást nem csinált. Ez a két 

szeminárium sajnos csalódás volt. Ám a többi, amin részt vettem, kárpótolt ezekért. 

Mindenképpen érdemes „rendes” kurzusokat felvenni, ahol a teljes képzésüket itt töltő 

diákokkal együtt tanulhatunk. Velem mindenki rendes és segítőkész volt, és hatalmas 

büszkeség volt, mikor a nyelvészeti témájú prezentációmat előadva a professzor asszony az 

egész csoport előtt dicsért meg. Nem szabad megijedni, hogy kinevetnek, mert egyrészt ilyen 
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nem történik, másrészt rengeteg külföldi származású diák tanul az egyetemen, akik ugyanúgy 

ejtenek nyelvtani hibákat.  

A Buddy-programra való jelentkezést 

mindenképpen ajánlom. Nagy mázlim volt, mert egy 

olyan emberrel hozott össze a sors, akivel remélem, 

hogy még sokáig jó barátok leszünk. Ő segített 

felfedezni Potsdamot, Berlint, megmutatta a remek 

éttermeket, és ő vitt el először a már említett Nil-be. 

Általam pedig ő megismerhette a lakótársaimat, akikkel együtt egy remek csapatot alkottunk 

az itt töltött 5 hónap során. 

Bármilyen kérdés esetén szívesen válaszolok a lenti email-címen. Sok sikert kívánok 

minden leendő ösztöndíjasnak! 😊  

Patarcsits Mónika 

patarcsits.monika@gmail.com 

2019.02.22. 
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