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A képzésre való jelentkezést a kinti egyetemnél is le kell adni, ez fent van
az egyetem honlapján. Egy jelentkezési ívet kell elektronikusan, vagy
levélben eljuttatni. A kért igazolvány másolatok, és dokumentumok listája
is a honlapon van, de küldenek levélben is tájékoztatást.
Az oktatáshoz a legtöbb információhoz a kiutazást követően lehet
hozzájutni. A szemeszter megkezdése előtt két héttel hirdetik meg a
tantárgyakat, így előzetesen nem lehetett pontosan kitölteni a Learning
Agreementet. A kinti tárgyfelvétel után kellett egy változtató
dokumentumot küldeni. A félévben indított tárgyakat egy brosúrában lehet
megvenni. Adnak elektronikus hozzáférési lehetőséget is a számítógépes
rendszerhez, de tulajdonképpen az erasmus-diákoknak mindent papír
alapon kellett elintézni. A tárgyjelentkezést a titkárságon kellett leadni.
A tavaszi félév időszaka április 1- szeptember 30-ig tart. Szeptemberben
van a vizsgaidőszak, illetve lehetnek akkor még workshop-ok és kitolt
leadások is. Az orientációs hét március 13-án kezdődött, így kollégiumot
már márciustól kellett igényelni. A nyelvi kurzus a szemeszter indulása
előtti három hétben volt. Előzetesen kell fizetni érte. Ha nincs megfelelő
nyelvi tudása valakinek, akkor hasznos. Sikeres vizsga után 4 ECTS-t
adnak érte. Az itteni rendszerben SWS kreditben számolnak. A tervezési
tárgyak 13 ECTS-t érnek, a szemináriumok 6 ECTS-t érnek. Én csak ilyen
tárgyakat teljesítettem. Vannak workshop szerű tervezési tárgyak, itt
általában 1-2 hét áll rendelkezésre egy tervezési feladat elkészítésére,
illetve előadások, amik végén vizsgázni kell.
A tantárgyak nehézségéről más, kinti diákoknál érdemes tájékozódni. Ők
megmondják melyik tanár, vagy profeszor mennyit szokott követelni.
Vannak kötelező kirándulásokat tartalmazó tárgyak, ott már előre meg van

hírdetve a befizetendő pénz is. Például így el lehet utazni Finnországba is.
Vannak angol nyelvű tárgyak, de minden professzor beszél angolul, így a
konzultációk során ez sem gond.
A kollégium havi költsége majdnem megegyezik az ösztöndíjjal, így
érdemes diákmunkát vállalni. Karlsruhe-ban nagyon sok építész iroda van,
akik sok diákot foglalkoztatnak. Így szakmai diákmunkát is lehet vállalni
heti 2 vagy 3 napban, és emellett még az egyetemi tárgyakat is el lehet
végezni.
Külföldi nyelvtanítás van. Az első választott nyelvi tárgy mindig ingyenes,
de figyelni kell, mert külön internetes jelentkezés van, és hamar elfogynak
a helyek. Ugyanígy van a sport tantárgyaknál is.
A városban sok kollégium van, de nagyon nehéz helyet szerezni. Már fél
évvel hamarabb érdemes elkezdeni helyet igényelni, de még így sem biztos
a hely. Az erasmus-os kollégiumi helyekért Melitta Habersaat
(melitta.habersaat@aaa.uni-karlsruhe.de) felelős, neki kell e-mail-t írni.
Érdemes kéthetente írni, mert akkor nagyobb az esély. Ha valaki kap
helyet, akkor csak a kiutazás után mondják meg, hogy melyik
kollégiumban, és mennyiért fogsz lakni. Nekem az első hónapra nem
tudtak szállást adni, így azt magamnak kellett megoldani. Sokan így jártak,
legtöbben egy másik erasmusos diáknál, vagy mentornál laktunk pár napig.
A Jugendherberge viszonylag drága.
Az árak magasabbak, mint otthon, körülbelül 25%-kal, de vannak
supermarketek, ami viszonylag olcsó, csak nincs nagy választék. A
szórakozás sokkal drágább, többszöröse az itthoninak. Kivételt képez a
kollégiumok által működtetett bárok. A tömegközlekedés jó, a városba
újonnan bejelentkezők fél évre ingyen bérletet kapnak, amivel az adott
régión belül ingyen lehet utazni. Még Franciaországba is eljutottunk
regionális vonattal. Régión kívül a vonatárak nagyon drágák, a legolcsóbb
megoldás Baden-Württemberg, vagy Schönes Wochenende jegyet venni.
Ezek a jegyek 5 személyre szólnak, fejenként így éri meg legjobban.
A diákélet a városban nagyon jó. A hivatalban bejelentkezéskor számos
ajándékot, és pénzutalvány kaptunk, amit nagyon sok boltban le lehetett
vásárolni. Mindenképpen érdemes biciklit venni, mert mindneki azzal jár,
és a leggyorsabb a városon belül. Nagyon sok bicikliút van, és a villamosra
és buszokra is fel lehet szálni kerékpárral együtt. Biciklit szinte mindenhol
lehet venni (biciklis bolt, bolhapiac, kollégium), sokan a levelező listákon
hírdetnek. 35-50 Eurót érdemes kiadni rá, és szerintem legjobb diáktól
venni. A bolhapiacokra érdemes elmenni, minden pénteken és szombaton
van. Itt olcsón be lehet szerezni mindent, amire szükséged van.
Érdemes fennt lenni a levelezőlistákon és facebook csoportokon, mert
mindig itt szerveznek kirándulásokat és programokat. Sokat kirándultunk a
környéken, és grilleztünk az egyetem mögötti kastélyparkban.

