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A 2016/2017-es tanév második szemeszterét töltöttem Saarbrückenben. Véleményem szerint 

érdemes minél hamarabb elkezdeni az ügyek intézését,mert annál hamarabb lehet megkapni az 

ösztöndíjat. Ez azért is fontos,mert a kinti egyetemen be kell fizetni egy kisebb összegű tandíjat,amit 

követően megkapjuk a diákigazolványt,amivel ingyen lehet utazni egész Saarland területén és az 

egyetemen több dologban is hasznunkra válik (menza, nyomtatás). Másrészt a kauciót is mindig előre 

kell utalni és nekem nagy segítség volt, hogy akkora már a számlámon volt az ösztöndíj euróban. 

Április 3-án érkeztem meg. Én a Guckelsberg nevű kollégiumba kaptam felvételt. Nagyon örültem 

neki,mert a lakbér a kinti árakhoz képest nagyon alacsony volt (190 euró) és egy olyan apartmanba 

kerültem ahol egy másik lánnyal osztoztunk a fürdőn és konyhán,de mégis saját szobám volt. A 

kollégium nagyon szép és nyugodt környezetben található. Az egyetem 8 perc séta az erdőn 

keresztül,de busszal is lehet utazni,ami 5 percet vesz igénybe. A Nettó nevű bolt is gyalog 5 perc alatt 

elérhető, ami a magyarországi árakhoz hasonló árú termékeket kínál. Az első estén nagyon rosszul 

éreztem magam. Üres volt az egész szoba és még lakótársam sem érkezett meg. Átkopogtam a 

szomszédba azzal a reménnyel, hogy hátha tudnak nekem kölcsönadni ágyneműt. Nagyon aranyosak 

és segítőkészek voltak és meg is beszéltük hogy másnap együtt megyünk az egyetemre,mert ők már 

jártasak voltak. Így másnap első utam az egyetemre vezetett a Welcome Centerbe,ahol mindenről 

teljeskörű tájékoztatást kaptam. Ezután be kellett jelentkezni az önkormányzatnál és én még az első 

héten nyitottam egy német bankszámlát is ami teljesen ingyenes volt az egyetemisták számára és 

sokban megkönnyítette az ügyintézéseket. Mivel a kollégiumban folyamatosan programok voltak, 

ezért nagyon hamar összebarátkoztam emberekkel és nem éreztem többé egyedül magam. Nagyon 

pozítiv volt számomra, hogy mindenféle nemzetiségű tanuló lakott a kollégiumban ezáltal több 

kultúrába is betekintést nyerhettem és több nyelvet is gyakorolhattam/ tanulhattam. Én még sosem 

laktam ezelőtt kollégiumban,de nagyon örülök hogy emellett döntöttem,mert nagyon sok élményben 

volt ezáltal részem. A szorgalmi időszak április közepén kezdődött el. Minden szaknak meg volt 

hirdetve egy nap,amikor is tájékoztatást kaptunk milyen lehetőségeink vannak. Én egy modult 

választottam, ami külön erasmusos hallgatóknak szólt és még két nyelvi tárgyat vettem fel. Nagyon 

örülök, hogy így döntöttem, mert nyelvileg sokat tudtam fejlődni viszont így hogy nem terheltem túl 

magam a kinti egyetemen, az otthoni félévemet is sikerült maradéktalanul teljesítenem. Az egyetem 

nagyon tetszett nekem. Óriási campuson találhatóak meg a különféle épületek, kávézók, könyvtárak 

és a menzák. Mindenképp ajánlom a SULB nevű könyvtárat, ahol nyugodt környezetben lehet tanulni  

és  rengeteg, mindenféle témájú könyv van. Engem pozitív meglepetésként ért, hogy ingyen lehetett 

fénymásolni annyi könyvből amennyiből csak szerettünk volna. A tanáraim nagyon kedvesek voltak 

és segítőkészek. Dr Manfred Leber nevű tanárom a Lektürekurs keretein belül még egy tanulmányi 

utat is szervezett nekünk Freiburgba. Az egyetem sok lehetőséget kínált az erasmusos hallgatók 

számára. A mi kedvencünk a minden hónapban megszervezett közös ingyenes gofrizás volt az Alex 

nevű étteremben. Azt sosem hagytuk ki a barátainkkal. De lehetett még választani különböző 

kirándulások és fürdőzések közül is. A színházat is ingyen lehetett látogatni egyetemisták számára. A 

város jó fekvése arra is lehetőséget adott,hogy Franciaországba és Luxemburga is eljutottam. 

Véleményem szerint,ha valaki okosan csinálja akkor ki lehet jönni az ösztöndíjból,de munkavállalásra 

is lehetőség van. Én is tudtam a nyáron diámunkát vállalni ami által több alkalmam nyílt utazgatásra a 

szorgalmi időszak befejeztével. Iszonyatosan boldog vagyok, hogy belevágtam ebbe a kalandba,mert 

nagyon sokat tanultam belőle. Önállóságot, magabiztosságot nyertem na meg persze rengeteg új 

barátot és élményt.  


