
Regensburg, Bajorország esőáztatta ékszerdoboza 

 

 A 2016/2017. tanév tavaszi szemeszterét Regensburgban töltöttem Erasmus+-

ösztöndíjjal, mely időszak sok izgalmat, váratlan feladatokat s új kalandokat rejtett magában. 

Élménybeszámolóval egybekötött jó tanácsok következnek. 

Ahhoz, hogy 2017 áprilisától Regensburgban tölthessek egy félévet, már egy évvel 

korábban, 2016 márciusában be kellett nyújtanom az Erasmus-pályázatot. Tehát aki 

Erasmusra készül, annak jóval korábban meg kell kezdenie a nagy utazás előkészületeit. 

Általában ősszel is szokott lenni utókörös jelentkezés, ekkor azonban már kevesebb a 

választási lehetőség, a fennmaradó helyeket hirdetik meg újra. Az adminisztrációs teendők 

2016 novemberétől kezdődtek meg. A fogadóintézmény, az Universität Regensburg minden 

feladatról részletes leveleket küldött (mind elektronikus, mind papíralapú formában). Első 

körben el kellett küldenünk a Preliminary Learning Agreementet (más nevén a Before The 

Mobility dokumentumot), illetve jeleznünk kellett, hogy szeretnénk-e kollégiumi ellátást. 

2017 januárjában érkezett a következő információs csomag, melyben a szemeszterkezdésről, 

illetve az anyagiakról esett szó.  

Aki Erasmusra szeretne menni, annak érdemes előtakarékossággal rendelkeznie, 

ugyanis az ösztöndíj nem fedez minden költséget. Már a szerződéskötés előtt, januárban el 

kellett utalni a fogadóintézménynek 565 eurót; ez az összeg tartalmazta a 140 eurós 

szemeszteri hozzájárulást, a kollégium foglalási díját, illetve a kauciót is. További anyagi 

terhet jelent az is, hogy az Erasmus-szerződést csak teljes körű utasbiztosítás megléte esetén 

lehet megkötni, ami legkedvezőbb áron is legalább 40 ezer forintba kerül. Az ösztöndíj 

összege Németország esetén 450 euró/hónap, s a pénzt egy összegben, devizában folyósítják 

az utazás előtt. 

Hatalmas dicséret illeti a fogadóintézményt, az Universität Regensburgot a 

tájékoztatásban, az adminisztrációban, a kurzusfelvételben, illetve a kollégiumi elhelyezésben 

nyújtott segítsége miatt. A szállásnál figyelembe vették a kiutazó hallgató anyagi hátterét is, 

így németországi viszonyokhoz képest kedvező áron, 187 euróért kaptam szobát, ami ráadásul 

egyágyas volt, s a szobához külön fürdőszoba is tartozott. A kollégiumhoz hasonlóan a 

tárgyfelvétel is többé-kevésbé zökkenőmentesen zajlott, az oktatók az erasmusos hallgatókat 

többnyire előnyben részesítették a kurzusfelvételkor (a vizsgákon azonban nem, ránk is 

ugyanazok a követelmények vonatkoztak, mint az ottani hallgatókra!). Nagyon fontos az első 

héten minden kiválasztott kurzuson megjelenni, ugyanis ha ezt elmulasztjuk, akkor 

elveszítjük a helyünket, kihúznak a névsorból ,,érdeklődés hiányában”!! Regensburg további 



előnye, hogy a városban és a környező településeken ingyen utazhatunk a 

diákigazolványunkkal, így nem kell a helyi tömegközlekedésre külön költeni.  

 Az itthoni tanszékünk rugalmasságának köszönhetően kint három tanítás-módszertani 

kurzust is hallgathattam, amit osztatlan tanár szakos hallgatóként rendkívül hasznos dolognak 

tartok. Remélem, a kint elsajátítottakat a közelgő tanítási gyakorlatomon is hasznosítani 

tudom.  

 Szólnom kell néhány szót a városról, Regensburgról is. Regensburg Bajorország 

ékszerdoboza, egy csodálatos városka, melynek hangulata magával ragad minden ott 

tartózkodót. Aki szereti Szegedet, az szeretni fogja Regensburgot is, ugyanis a két város mind 

méretében, mind felépítésében hasonlít egymásra (elég csak a folyókra és a dómra gondolni). 

A legfőbb különbség (a kultúra és a nyelv mellett) a két város közt az éghajlatban rejlik: aki 

Regensburgba készül, annak érdemes esőkabátot, meleg holmikat és gumicsizmát bepakolnia, 

ugyanis igen gyakran elered az eső. Regensburg óvárosa a világörökség része, romantikus, 

zegzugos kis utcái több hónap után is elkápráztattak. Az Erasmus-félévnek köszönhetően 

eljutottam a szintén Bajorországban található Rothenburgba is, erről a településről mintázta 

Walt Disney Pinokkió városát. 

 Szívből ajánlom Regensburgot mindenkinek, aki Erasmusra készül. Az Universität 

Regensburg olyan fogadóintézmény, ahol jó szívvel várják a külföldi hallgatókat, szállást 

biztosítanak, s minden téren segítséget nyújtanak. A tanulás mellett pedig érdemes a környező 

településeket, látványosságokat is felfedezni!   

 

Szeverényi Melinda 


