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2016 októberétől 10 hetet töltöttem Würzburgban. A kari Erasmus Iroda szervezésében tarott 

előadáson szereztem tudomást, arról, hogy van lehetőség az Erasmus+ program segítségével 

külföldön tanulni vagy gyakorlatot végezni.  

A hallottak alapján mindenképpen részt szerettem volna venni a programban, hiszen óriási lehetőség 

arra, hogy az ember kipróbálhassa magát egy teljesen idegen környezetben és szituációkban. 

Emellett szerettem volna a német nyelvet gyakorolni, amiben a program megint csak segítségemre 

volt.  

Kezdetben nehezen ment, hogy a megértsem a német anyanyelvű orvosokat és diáktársakat, de 

szerencsére nagyon hamar bele tudtam jönni, hiszen rá voltam kényszerítve arra, hogy megszólaljak. 

Nagyon hasznos volt, úgy gondolom, hogy sokat fejlődött a nyelvtudásom. Igyekeztem minél több 

emberrel megismerkedni, beszélgetni, hogy minél gyorsabban le tudjam küzdeni a nyelvi 

nehézségeket. Holott csak 10 hetet töltöttem Németországban, mégis a gyakorlat végére teljesen 

hozzá tudtam szokni az új környezethez, könnyebben megértettem a szakmai magyarázatokat és 

bátran kérdeztem, ha valami érdekelt.  

Szüleimmel utaztam ki Würzburgba autóval. Zalaegerszegről az út 8 és fél óráig tartott, de az 

izgatottság miatt ez szinte fel sem tűnt. Egyik csoporttársam is velünk jött ki, mert teljesen véletlenül 

úgy alakult, hogy ő is ott csinálta a gyakorlatait Würzburgban, csak másik kórházi osztályon. Emellett 

az autó nagyon praktikus volt, hiszen így nagyon sok csomagot tudtam magammal vinni.  

A külföldi Erasmusos koordinátor egy magyar professzor Solymosi László, ő segített abban, hogy 

szállást kaphassak a kórházhoz tartozó nővérszállóban. Ez azért volt nagyon nagy segítség, mert így 

annyit kellett fizetnem a szállásért, amennyit kint voltam. Sajnos 10 hétre nagyon nehezen lehetett 

volna szállást találni, emellett a többi diákszállóban is csak egy egész szemeszternek megfelelő 

összegért lehetett volna lakni. A nővérszállóért 245 euró/hó + 40 euró takarítási díjat kellett 

fizetnem. A megérkezésemkor már kint volt a nevem a postaládámon és a szobaajtómon. Egy tágas 

szobát kaptam fürdővel és rengeteg szekrénnyel, így nagyon könnyen és kényelmesen elfért minden 

hozott dolgom. A folyosó végén volt egy közös konyha, tűzhellyel és hűtővel. A hűtőben mindenkinek 

volt egy saját zárható fiókja.  

Würzburg a Majna folyó partján fekszik Észak-Bajorországban. Gyönyörű, barátságos kb. Pécs 

nagyságú város, ahol nagyon hamar otthonosan érzi magát az ember. Az egyetemre való beiratkozás 

után kaptam diákigazolványt, amivel a városon belül ingyen utazhattam mind a villamoson, mind a 

buszon. 5-10 percenként mindig jött vagy busz, vagy villamos, így nagyon hamar el tudtam jutni a 

városon belül bárhová. Würzburg kifejezetten diákváros, 30.000 diákkal. Esténként a főtér még tele 

volt emberrel, hétvégén igyekezni kellett, ha az ember valami jó helyre szeretett volna beülni sörözni. 

Lehetőségekből nem volt hiány, számos kocsma, diszkó, bár várta a szórakozni vágyókat. Külön 

említést érdemel a szerdán és szombaton megrendezett Language Exchange nevezetű program, ami 

a Würzburgban élő, dolgozó vagy tanuló külföldi embereknek szólt. Itt mindig volt lehetőség új, 

érdekes, különböző országokból érkezett emberekkel megismerkedni. A városban számos különleges 

étterem is volt, így, ha időnk engedte mindig kipróbáltunk valami új helyet.  

 



Adravetz Zsófia 
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Általános orvos  
2016/2017 
Németország, Würzburg 
Universität Würzburg 
 

Szerencsére a nőgyógyászat gyakorlatom során kaptam a kórházban ingyen ebédet, így ezzel nagyon 

sokat tudtam spórolni. A kapott havi 550 euró ösztöndíj így elég volt a gyakorlatom végéig. Az árak a 

kinti bevásárló központokban hasonlóak voltak, mint itthon.  

Számos Erasmusos program közül lehetett választani. Október elején egy nagy rendezvényen 

üdvözölték a diákokat és felvázolták a félév alatt megrendezésre kerülő eseményeket. Rengetek 

Erasmusos diák volt, nagyon könnyen lehetett új barátságokat kötni. Szinte minden hétvégén 

lehetett menni valamelyik városba kirándulni és számos Erasmusos bulin, múzeumlátogatáson 

lehetett részt venni a többi diákkal. A helyi Erasmusos koordinátor hölgy mindig készségesen 

válaszolt a felmerülő kérdésekre és segített megoldani az esetleges problémákat.  

 

Kint 4 hetet töltöttem sebészet, 5 hetet nőgyógyászat és 1 hetet traumatológia osztályokon. 

Összességében elmondhatom, hogy nagyon hasznos volt mindegyik gyakorlat. Rengeteg érdekes 

dolgot láthattam és részt vehettem a kórházi osztály életében. Az orvosok nagyon barátságosan 

fogadtak mindenhol és bármikor nagyon szívesen magyaráztak és tanítottak nekem új dolgokat. 

Különösen a nőgyógyászat tetszett, ahol saját telefont kaptam, amin elértek, ha volt valami teendő az 

osztályon. Emellett a reggeli vérvétel is az én feladataim közé tartozott. Nagyon örülök, hogy kint 

töltöttem ezeket a gyakorlatokat, mert így lehetőségem nyílt arra, hogy megismerjem a kinti 

körülményeket és felszereltséget.  

A legjobban az tetszett az Erasmusban, hogy kipróbálhattam magam új szituációkban. Úgy érzem, 

magabiztosabban beszélem a nyelvet és talán könnyebben küzdök meg majd a jövőben a rám váró 

feladatokkal. Nagyon örülök, hogy megismerhettem a többi diákot, nagyon sok szép emléket 

gyűjtöttünk együtt. Mindenkinek ajánlom, hogy legyen Erasmusos diák, hiszen ez egy vissza nem térő 

alkalom arra, hogy tanulj, utazz és fejleszd a nyelvtudásodat. Nagyon örülök, hogy nem hagytam ki, 

azt sajnálom csak, hogy ilyen hamar véget ért a kaland.  
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