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*Bécs
Ingyenes ebéd a 

kórházi menzán

kollégiumot érdemes keresni 

pl. ÖJAB-Haus 

Niederösterreich 2

250EUR/hó, egyéb 

lehetőségek>www.heimfest.a

t

300-420EUR/hó egyéb 

szállás (előfordulhat 750EUR 

kaució)

tanulmányi: 

520 EUR/hó 

szakmai: 670 

EUR/hó

Semesterticket 75 EUR 

(ha bécsi lakcímük 

van)

20 EUR 

diákigazolványra
egyeztetést igényel

Bordeaux

kedvezményesen az 

egyetemen, 

élelmiszer: kb. 100 

euro/hónap. 

Szállás https://www.u-

bordeaux.com/Welcome/Eve

ryday-life

Egyetemi kollégium 

(CROUS): Online jelentkezés 

(www.crous-bordeaux.fr), a 

jelentkezés önmagában nem 

garantálja, hogy a hallgató 

kap is kollégiumi elhelyezést. 

Bordeaux Housing Platform 

https://housing.u-

bordeaux.fr/en/

tanulmányi: 

520 EUR/hó 

szakmai: 670 

EUR/hó

32 EUR-os bérlet/hó 3-5 EUR

Sebészet, sürgősségi, 

pszichiátria, 

belgyógyászat egész 

évben. Neurológia 

bármikor, ha van szabad 

hely.  Szülészet és 

nőgyógyászat, 

gyermekgyógyászat csak 

júliusban, augusztusban. 

Kezdés minden esetben 

csak hónap 1-jétől. 

Minden gyakorlat 1 

hónapig tart. Minden 

gyakorlatot be kell fejezni 

szeptemberig, vagy 

szeptembertől lehet 

kezdeni.

Biztosítások https://www.u-

bordeaux.com/Education/Ad

missions/Practical-

information

Egészségbiztosítás: a 

diákoknak a származási 

országban kell kiváltaniuk 

az Európai 

Egészségbiztosítási Kártyát.

Polgári felelősség- és 

hazaszállítási biztosítás:  A 

francia egyetemekre való 

beiratkozáshoz a 

hallgatóknak polgári jogi 

felelősségbiztosítást kell 

kötniük. Erősen ajánlott a 

hazaszállításra vonatkozó 

biztosítás megkötése is.
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Brassó
kedvezményesen az 

egyetemen

kollégium kb. 150 EUR/hó, de 3 

hónapra nehézkes, albérlet sem 

sokkal drágább

tanulmányi: 

470 EUR/hó

szakmai: 620 

EUR/hó

 -----
Minden, kivéve sürgősségi, 

szeptembertől kezdhető.

Brno
az árak 20%-kal 

magasabbak, mint 

itthon, 150–200 EUR/hó

Kollégiumi lakás: két kétágyas 

szoba lakásonként saját 

fürdőszobával és mini-

konyhával (hűtőszekrény, 

mosogató és dupla főzőlap). 

Visszatérítendő lakhatási 

kaució, amely megegyezik egy 

havi szállásdíj összegével. (160 

EUR) összegű bérleti díjnak 

megfelelő összeget részben 

online kell befizetni a diákok 

Brno-ba való elutazása előtt. 

Bérelt lakás kb. 200 EUR/hét 

tanulmányi: 

470 EUR/hó

szakmai: 620 

EUR/hó

a tömegközlekedés 

nagyon jó, 15 perces 

jegy 20 CZK (0,75 EUR), 

a 60 perces 25 CZK 

(0,94 EUR); kb. 10 

EUR/hó

belgyógyászat (kardiológia, 

hematológia), sebészet

A Masaryk Egyetemnek két 

cseh biztosítótársasággal van 

előnyös szerződése, az egyik a 

VZP Insurance, a másik az AXA 

Assistance CZ. Mindkét 

lehetőségről további 

információk a 

https://czs.muni.cz/images/files

/incoming/MU_comprehensive

_health_insurance.pdf oldalon 

találhatók.

Castellón kórházban 5 EUR/menü albérlet 145 EUR+rezsi/hó

tanulmányi: 

520 EUR/hó 

szakmai: 670 

EUR/hó

bicikli ajánlott  ---- egyeztetést igényel

Coimbra
14 egyetemi menza 

2,40 EUR/étkezés, büfé 

árak 4-7 EUR

kollégiumok                          

kétszemélyes szoba 165.9 

EUR/hó,  egyszemélyes szoba 

264.6 EUR/hó, kétszemélyes 

szoba egy személyre 265.86 

EUR/hó 

tanulmányi: 

520 EUR/hó 

szakmai: 670 

EUR/hó

bérlet 22 EUR/hó, 

buszok közlekednek a 

karok között

Pszichiátria, sebészet; 

nőgyógyászat és szülészet 

különböző osztályokon; 

családorvostan - a 

gyakorlatok egy 

egészségügyi központban 

zajlanak; 

gyermekgyógyászat: 4 hét - 

csak portugál nyelven; 

sürgősségi nincs.
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Eszék

Student carddal 71%-os 

kedvezmény (kb. 200-

300 Ft/menü), a 

kórházban ingyenes 

étkezés

kollégium, kétfős szobákkal, 

875 HRK/hó (kb. 120 EUR), fél 

hónapra is lehet igényelni.

Albérlet: 400 EUR/hó +100-

120EUR/hó rezsi 

http://www.studyincroatia.hr/livi

ng-in-

croatia/accommodation/private-

accommodation

tanulmányi: 

470 EUR/hó

szakmai: 620 

EUR/hó

a kollégiumtól 5 perc a 

kórház, nem szükséges 

bérlet

75 kuna/hó bérlet

 ----

Sebészet, szülészet-

nőgyógyászat, 

traumatológia, sürgősségi 

orvoslás, aneszteziológia, 

neurológia, 

gyermekgyógyászat. 

Általában augusztustól 

kezdhetők a gyakorlatok, a 

járvány miatt október-

novemberben. Pszichiátria 

nincs.

Gdansk
nagyjából 2-5 EUR egy 

étkezés

kollégium kb 100 EUR 

havonta+100 EUR kaució, lakás 

mérettől függően lehet 800-

2200 PLN/ 190-530 EUR, nehéz 

találni ha nem tudsz lengyelül 

tanulmányi: 

470 EUR/hó

szakmai: 620 

EUR/hó

buszok és villamosok 

járnak, jegyeket lehet 

venni egy menetre 1.4 

zl/0,34 EUR/104 HUF, és 

napi jegyet is 5.50 

zl/1.32 EUR/ 408 HUF

*Greifswald
2-4 EUR/ebéd a kórház 

melletti menzán, és a 

kórházi kávézóban

Kollégiumban 4 személyes 

lakásokban 1 szoba, 150-170 

EUR/hó + 250 EUR kaució

Online kollégiumigényléshez: 

http://studwerk.fh-

stralsund.de/wohnen/wohnheim

e/in-greifswald/

tanulmányi: 

520 EUR/hó 

szakmai: 670 

EUR/hó

30 EUR/hó a buszbérlet, 

buszjegy 1,90 EUR. 

Biciklit jó áron (kb. 20 

EUR) lehet vásárolni, 

illetve kis város lévén a 

séta is jó megoldás

77 EUR, 

diákigazolványt 

csak ennek 

befizetése után 

adnak

Gyerekgyógyászat, szülészet-

nőgyógyászat, sebészet, 

neurológia.

Szeptember-december,   

tavaszi félévben nem 

lehetséges

Hradec Králové

kollégiumi szobák biztosítva, 

egyben kell kifizetni az 5 

hónapot, 13000 CZK, kb 159 

ezer HUF

tanulmányi: 

470 EUR/hó

szakmai: 620 

EUR/hó

Tömegközlekedés jó, 

City Carddal a 

legolcsóbb, biciklisták 

paradicsomának is 

hívják, érdemes használt 

biciklit venni, de kis 

méretének és 

kialakításának 

köszönhetően gyalog is 

minden könnyedén 

megközelíthető

egyeztetést igényel, 

Szülészet, Fogászat nem 

érhető el
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Krakkó
ebéd önkiszolgáló 

étteremeben 15-20 zloty

kollégiumi szoba 450-550 

zlotyt/105 EUR, online 

jelentkezés

tanulmányi: 

470 EUR/hó

szakmai: 620 

EUR/hó

diákbérlet 50 zloty, 

diákigazolványt nem 

kapnak a traineeshipre 

érkező hallgatók, ISIC 

kártya szükséges, mely 

utazási irodákban 

kiváltható

Neurológia, szülészet és 

nőgyógyászat; 

gyermekgyógyászat; 

belgyógyászat; sebészet - 

cszeptembertől (a 

világjárvány miatt: talán 

októbertől/novembertől); 

háziorvostan nincs; 

sürgősségi nehezen elérhető. 

Pszichiátria csak lengyelül.

Leiden
menü ára 5-7 EUR,         

sör: 4-5 EUR

nehéz szállást találni: 

housinganywhere.com 

500€ /hó

tanulmányi: 

520 EUR/hó 

szakmai: 670 

EUR/hó

biciklizés népszerű és 

mindennapos

biotechnolóiga - egyeztetést 

igényel

Leuven

kórházban ingyenes 

leves, kávé

3,20-6 EUR/diákmenü

6,70 EUR/dolgozói 

menü

Nehéz szállást találni rövid 

időre. 

Albérlet 300-500 EUR/hó, 

szállás: 

https://www.kuleuven.be/englis

h/life-at-ku-leuven/housing 

Kollégium pl. 

http://www.leuven-collegium-

hungaricum.hu/

tanulmányi: 

520 EUR/hó 

szakmai: 670 

EUR/hó

Buszbérlet 20 EUR/év, 

buszjegy 3 EUR

Bicikli 33 EUR+, kaució 

(kb. 70 EUR ) ellenében 

használható

regisztrációs díj 

nincs.

Ingyenes 

sportcentrum, 

könyvtár, internet 

használat

Sebészet, sürgősségi 

betegellátás, szülészet és 

nőgyógyászat, 

aneszteziológia, 

belgyógyászat 

(gasztroenterológia vagy 

nefrológia), onkológia.

Szeptembertől kezdhető 

gyakorlat; 

https://med.kuleuven.be/en/s

tudy/incomingstudents/inter

nationalmedicalstudents/me

dicalclerkships.

Lublin
a campus területén 

rengeteg étterem

kollégium lehetséges: 100-120 

EUR/hó/(havi 30 ezer Ft ), lakás 

már havi 80 ezer Ft/fő ártól 

bérelhető

tanulmányi: 

470 EUR/hó

szakmai: 620 

EUR/hó

gyalog, vagy bérlet kb. 

11 EUR/hó
 ---

Neurológia,sebészet, 

sürgősségi, szülészet-

nőgyógyászat. Hallgatók 

számától függően,

bármikor kezdhető 

gyakorlat.
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Lyon

napi menü egy 

étteremben 12 EUR, egy 

étkezés az egyetemi 

étkezőben 3.25 EUR

egyetemi kollégium, albérletek 

300-500 EUR/hó, nagyjából 800 

EUR/hó a teljes megélhetési 

költség

tanulmányi: 

520 EUR/hó 

szakmai: 670 

EUR/hó

tömegközlekedés jó 

(villamos, busz, metró), 

egy jegy ára 1.80 EUR, 

diákbérlet 31.50 EUR, 

bicikli bérlés első 30 

perc mindig ingyenes, 

éves bérlet: 25 év alatt 

15 EUR, 25 év felett 25 

EUR

A gyakorlati mobilitás 

esetében az időpontok 

szabadon választhatók. 

Szülészet és nőgyógyászat; 

belgyógyászat; pszichiátria; 

neurológia; sebészet és 

traumatológia. További 

részletek: https://lyon-

sud.univ-

lyon1.fr/international/venir-

etudier-a-lyon-sud/mobilite-

stages#.YFRjjmhA6Ul

*Mainz

320 EUR-os 

menzakártya a büfében 

és a menzán is 

használható, 3-4 

EUR/menü

220-350 EUR/hó kollégiumra, 

albérlet 250-450 EUR/hó/főtől

6 hónapra van csak kollégium

„csereszoba” lehetőségek a 

honlapokon

 http://www.wg-gesucht.de/; 

http://www.zwischenmiete.de 

http://www.kfh-

mainz.de/service/hochschulseel

sorge.htm

tanulmányi: 

520 EUR/hó 

szakmai: 670 

EUR/hó

féléves bérletet adnak

270 EUR-t kell 

befizetni, kapnak 

bérletet, 320 EUR-

os menzakártyát

Ines Schmidt

schmidt@um-

mainz.de

6-od évesek 

ügyintézője

Pszichiátria, neurológia, 

sebészet, szülészet, 

gyerekgyógyászat, 

sürgősségi, belgyógyászat, 

háziorvos. Traumatológiát 

nem lehet kint végezni, 

helyette baleseti sebészetet 

ajánlanak, és elfogadják 

itthon.

Okt.-től lehet csak gyakorlat, 

de ténylegesen csak a 2. 

héttől.

C1 nyelvvizsga kötelező

Jó tudni - Praktikus információk Erasmus  hallgatói helyekről



Város Étkezés Szállás Ösztöndíj Közlekedés Regisztrációs díj Gyakorlat Biztosítás

Maribor

Ingyenes app az 

étkezéshez. Kell hozzá 

szlovén diákigazolvány 

(igazolványkép + 20 

Eur). Az appra minden 

hónapban az adott 

hónap hétköznapjainak 

számával azonos kupon 

kerül, melyek hétvégén 

is, + naponta max 2x 

használhatók fel. Így egy 

étkezés ára 0-3,5 Eur, a 

többletköltséget 

átvállalja a szlovén 

állam. A menühöz jár 

saláta és friss gyümölcs. 

(2021)

4 szobás lakásban egy kétágyas 

szoba 135 euro/fő/hó (rezsi, wifi 

benne van). 

Kollégium kb. 530-540 

EUR/fő/szemeszter; ifjúsági 

szállás 150 EUR+200 EUR 

kaució

tanulmányi: 

470 EUR/hó

szakmai: 620 

EUR/hó

gyalog vagy 

biciklivel,busszal, közel 

van a kórház

3-4 EUR 

beiratkozási díj

Sebészet (osztályokat meg 

kell adni), 

szülészet, gyerekgyógyászat, 

neurológia, sürgősségi, 

traumatológia, 

belgyógyászat.

Okt. 1-től tanév, de szept.-

től is kezdhető

Marosvásárhely
az egyetem területén 

kedvezményesen (kb. 

800Ft/menü)

kollégium lehetséges 8-10 000 

Ft/hó, albérlet 80-100 

EUR+rezsi/hó

tanulmányi: 

470 EUR/hó

szakmai: 620 

EUR/hó

gyalog elérhetőek a 

fontosabb helyek
 ----

Elsősorban 

ortopédia+traumatológia, 

gyerekgyógyászat, szülészet-

nőgyógyászat, neurológia 

(magyar oszt. vezető), de 

pszichiátria, sebészet is 

(angolul).                

Augusztustól kezdhető
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*Münster
menzakártyával a 

klinikákon 4,5 EUR 

étkezés

A Münsteri Egyetem nem 

campus egyetem, és nem kínál 

szállást a hallgatóknak. 

Nagyon nehéz lakhatást találni, 

ezért a diákoknak a 

nominálásuk után azonnal 

érdemes elkezdeni a 

szálláskeresést. 

A cserediákok a 

"Studierendenwerk" nevű állami 

szolgáltatónál igényelhetnek 

szobát, amely kizárólag diákok 

számára kínál szobákat. 

Információk itt találhatók: 

www.uni-

muenster.de/studieninteressierte

/en/austausch/wohnen.html.

Az Exchange Student Service 

(Tel: +49 (0) 251 83-21546, E-

mail: social.ess@wwu.de) 

összegyűjti az ajánlatokat a 

kimenő Erasmus hallgatóktól, 

akik a külföldi tanulmányaik 

idejére szeretnék albérletbe 

adni a szobájukat. Ezek az 

ajánlatok többnyire más 

hallgatókkal közös albérletben 

lévő szobák, amelyek költsége 

és elhelyezkedése változó. 

Akit érdekel ez a lehetőség, az 

vegye fel közvetlenül a 

kapcsolatot a hallgatókkal.

tanulmányi: 

520 EUR/hó 

szakmai: 670 

EUR/hó

ingyenes bérlet,

bicikli bérlése ajánlott!

300 EUR/szemeszter 

reg. díj (ingyenes 

busz- és 

vonatbérlet, 

menzakártya, 

színház, 

diákigazolvány )

Belgyógyászat, sebészet, 

szülészet-nőgyógyászat, 

aneszteziológia, neurológia, 

kardiológia, 

gyermekgyógyászat.

Okt.-től kezdhető gyakorlat

Oviedo kb. 10 EUR
nagyjából 350 EUR/hó + 50 

EUR rezsi közös albérletben

tanulmányi: 

520 EUR/hó 

szakmai: 670 

EUR/hó

buszjegy 1,20 EUR  -----

Belgyógyászat, 

gyerekgyógyászat, 

pszichiátria, aneszteziológia, 

szülészet, neurológia,            

július november
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Pavia
kórházi menzán 3 EUR 

egy menü

A szállással kapcsolatos 

információkért kérjük, a Centro 

Assistenza Studenti központtal 

kell felvenni a kapcsolatot.

e-mail: 

erasmus@centroassistenzastude

nti.it tel és fax: +39 0382 

539393 

http://www.centroassistenzastud

enti.it/

tanulmányi: 

520 EUR/hó 

szakmai: 670 

EUR/hó

10 EUR/szemeszter, vagy 

bicikli 40-50 EUR-ért

félévek elején 

célszerű menni 

(október, február)

10 EUR ESN card

Sebészet, gyerekgyógyászat, 

aneszteziológia, neurológia, 

belgyógyászat szeptembertől 

őszi szemeszter!      

Szülészet csak 

szeptemberben!

Pszichiátria nem végezhető.

Olasz nyelvtudás!

*Regensburg
vannak menzák ahol UR-

Carddal fizetsz

kollégiumok 180-300 EUR/hó + 

260 EUR kaució + 160 EUR 

lefoglalási díj, amit nem kapsz 

vissza, de be kell fizetned vagy 

az egész évet ki kell fizetned és 

nem csak a félévet.                    

Aki Németországban több mint 

3 hónapot tölt el, annak 

kötelező bejelentkezni kinti 

lakcímre, és tv adót fizetni (17,5 

euró/hó). 

tanulmányi: 

520 EUR/hó 

szakmai: 670 

EUR/hó

bicikli ajánlott, a 

városközpontokban csak 

azzal lehet közlekedni, 

bolhapiacok hétvégente, 

olcsó használt biciklik, 

amit könnyen el tudsz 

adni visszatérés előtt, UR-

Carddal ingyenes utazás 

minden 

tömegközlekedési 

eszközön

Nincs regisztrációs 

díj, de 135 eurót be 

kell fizetni a 

Studentenwerk-nek 

(ez a UR-Card díja)

Okt.-től végezhető 

gyakorlatok, vagy febr. 15-

től sebészet, nőgyógyászat.
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Salamanca
Campus területén 

menza 5 EUR/fő, 

városban 10 EUR/fő

Az International Relations 

Office nem szervez szállást. A 

hallgatóknak saját maguknak 

kell gondoskodniuk a saját 

preferenciáiknak megfelelően:

Magánszállás: http://spio.usal.es

Kollégiumok: 

http://www.usal.es/webusal/resi

dencias

tanulmányi: 

520 EUR/hó 

szakmai: 670 

EUR/hó

nem adnak, de ált. 25-30 

perc sétával a fontosabb 

helyek elérhetők

Sűrgősségi gyakorlat, 

belgyógyászat, neurológia, 

sebészet

A mobilitási biztosítás minden 

Erasmus-hallgató számára 

kötelező, függetlenül a 

követelményektől és/vagy a 

következőktől a hallgató 

otthoni intézményének erre 

vonatkozó szabályozása. 

Közvetlenül a weboldalon 

keresztül fel kell iratkozni:

https://www.erv.es/EOS/agrega

dorflotante?lang=es&u=vVmCa

j8k35sQwThuVvg

mjg%3D%3D&p=K2w8Hnc2k

KA%3D&numPoliza=0763100

0394

Split
X-carddal (kb. 80kn) 

napi 3x-i étkezés 

menzákon

szálláskeresés  körülményes, 

nyáron nincsenek nyitva a 

kollégiumok 

tanulmányi: 

470 EUR/hó

szakmai: 620 

EUR/hó

szülészet, gyerekgyógyászat, 

pszichiátria, neurológia, 

anaeszteziológa, 

belgyógyászat, sebészet; 

Hatodéves gyakorlatra 

bármikor lehet menni, de az 

egyetemen csak októberben 

kezdődik a szemeszter.

Jó tudni - Praktikus információk Erasmus  hallgatói helyekről



Város Étkezés Szállás Ösztöndíj Közlekedés Regisztrációs díj Gyakorlat Biztosítás

*Tübingen

ingyenes reggeli a 

klinikán, dolgozói 

kártyával kedvezményes 

ebéd (6-7 EUR/menü)

Nehéz szállást találni rövid 

időre, kollégiumi helyet csak 

félévre adnak. Albérlet: 630 

EUR+rezsi

tanulmányi: 

520 EUR/hó 

szakmai: 670 

EUR/hó

34 EUR/hó, ill. 90 

EUR/Semesterticket a 

buszbérlet

Szülészet-nőgyógyászat, 

gyerekgyógyászat.     

Októbertől kezdhető a 

gyakorlat.

*Ulm

Rengeteg kollégium és 

diákszálló lehetőség, kb. 250-

400 EUR/hó + egyszeri kaució 

kb 300 EUR

tanulmányi: 

520 EUR/hó 

szakmai: 670 

EUR/hó

szemeszter jeggyel 

ingyen utazás, kötelező 

kiváltani 116,5 

EUR/szemeszter, Ulm és 

az 50 km-es körzetében 

(DING körzet) érvényes, 

illetve ott a Deutsche 

Bahn nagyobb távokra

egyeztetést igényel

*Würzburg
3,5 – 5 EUR/ebéd 

(Missionkliniken 

ingyenes)

nővérszálló: 

250 EUR/hó + 35 EUR 

végtakarítás szállás a 

Studentenwerk-en keresztül, 

jelentkezéshez 300EUR foglaló

tanulmányi: 

520 EUR/hó 

szakmai: 670 

EUR/hó

gyalog elérhetők a 

klinikák, de ingyenes a 

bérlet diákigazolvánnyal

regisztrációs díj 107 

EUR/szemeszter, 

ezért buszbérlet jár 

és kedvezményes 

ebéd a menzán

Szülészet-nőgyógyászat, 

neurológia,

gyerekgyógyászat, sebészet, 

traumatológia, 

belgyógyászat.

Aug.-tól kezdhető a 

gyakorlat
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Város Étkezés Szállás Ösztöndíj Közlekedés Regisztrációs díj Gyakorlat Biztosítás

Zágráb

12 menza a karokon és 

diákrezidenciákon, 

diákigazolvány kell 

hozzá

csak albérletek, kb 1500 

kuna/hó (bérlés+rezsi), arbnb is 

lehetőség

tanulmányi: 

470 EUR/hó

szakmai: 620 

EUR/hó

tömegközlekedés egész 

nap, és este, busz, 

villamos, városi vonat, 

jegy 4 kuna (ha a 

buszon/villamoson 

veszed 10), napi jegy 25 

kuna, havi bérlet előszőr 

30 kuna/4 EUR, utána 83 

kuna/ 11 EUR (ki kell 

tölteni hozzá egy 

nyomtatványt és 

lepecsételni az 

egyetemmel), diákbérlet 

elérhető, elektromos 

rollerekkel könnyű a 

közlekedés

Gyerekgyógyászat, 

szülészet, háziorvosi 

gyakorlat, klinikai 

gyógyszerészet, júliustól 

decemberig bármikor

*Németországi, 

Ausztriai helyek

**Az EU-s 

egészségbiztosítási kártya 

kötelező az SMS/SMT 

esetében + 

felelősségbiztosítás az SMT 

esetében; a táblázat néhány 

egyetem vonatkozásában 

további információkat 

tartalmaz.

Frissítve: 2022. február

A német szemeszterek időbesztását figyelni kell: az 

első félév októbertől március végéig tart, ezért már  

a megelőző júliusban lejár a jelentkezési határidő a 

következő év januári-márciusi gyakorlatokra is. 

Figyelembe kell venni ügyintézéskor!

A COVID-19 világjárvány miatt az 

adatok zöme 2019-ből vagy korábbi évek 

beszámolóiból származik. Kivételt képez 

az elnyerhető ösztöndíj összege. Pontos 

információért kérjük keresse fel a 

választott egyetem/város/ország 

honlapjait! Köszönjük a megértést!
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