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Erasmus Beszámoló 2012 Németország - Stuttgart 

 

1. A fogadó intézmény Internet címe, ajánlások a jövőben az intézményhez pályázó 

hallgatók számára az intézményről az Interneten található információk 

felhasználásának módjára: 

Az egyetem honlapja a http://www.uni-stuttgart.de/home/ internet címen érhető el. Van angol 

nyelvű verziója is a honlapnak, de vannak olyan részei is amik csak német nyelven érhetők el. 

Az INTERNATIONALES/INTERNATIONAL AFFAIRS menüpont (webcím: 

http://www.ia.uni-stuttgart.de/index.en.html) alatt találhatók meg a cserediákok számára 

összegyűjtött hasznos információk. Itt is található információ az induló képzési programokról 

és tárgyakról, a stuttgarti „Neptun rendszer” azonban a következő helyen érhető el; 

https://lsf.uni-stuttgart.de/qisserver/rds?state=user&type=0. Nem kell bejelentkezni, ahhoz, 

hogy a rendszert használni lehessen. A VORLESUNGSVERZEICHNIS/COURSE OVERVIEW 

menüpont alatt az összes induló képzés és a meghirdetett tárgyak is fel vannak sorolva. 

Az ottani Erasmus iroda e-mail címe: incoming@ia.uni-stuttgart.de.  

2. A tanév/szemeszter/trimeszter kezdete és vége. A vizsgaidőszakok kezdete és vége. 

A tanulmányi követelmények teljesítésének feltételei. 

A tavaszi szemeszter április 1-én kezdődik és hivatalosan szeptember 30-ig tart. A tanórák kb. 

április 2. hetében kezdődnek és július közepéig tartanak (de a pontos dátumok az egyetem 

honlapján megtalálhatók). Évközi számonkérés nincsen. A vizsgaidőszak július közepétől 

szeptember végéig tart. 

3. Van-e a fogadó intézményben kredit rendszer, van-e ECTS, azaz Európai 

Kreditszámítási Rendszer. (Ha nincs, akkor a felvett tantárgyak heti és félévi óraszámát 

kell megadni.) 

Minden tárgyhoz tartozik egy SWS (Semester Wochen Stunde) érték. Az adott tárgy ETCS 

kreditszáma a következő képlet alapján számítható; 1.5*SWS=ECTS. 

4. Szerveznek-e a külföldi hallgatóknak orientációs hetet/napokat. Ha igen, akkor 

ennek időpontja, időtartama, részletes programja. 

Van 6 hetes intenzív nyelvkurzus illetve a tanév első hetében is vannak különböző programok 

(kirándulások, filmestek, bulik) amelyeket kifejezetten a külföldi hallgatóknak szerveznek. 

Működik a WELCOMING SERVICE program http://www.ia.uni-

stuttgart.de/internat/studierende/services/welcoming/index.en.html. A kiutazó hallgatók 

igényelhetnek maguk mellé egy stuttgarti diákot, aki segít a megérkezéskor, a kezdeti 

tennivalók elintézésében és a későbbiek folyamán is, ha erre van igény. Legkésőbb a kiutazás 

előtt három héttel regisztrálni kell. 

5. Szerveznek-e a külföldi hallgatóknak nyelvtanfolyamot a képzés ideje alatt vagy 

előtt. Ha igen, ez ingyenes-e, mikor van, mennyi ideig tart. 

A 6 hetes intenzív német tanfolyam az első tanítási hét előtti héten fejeződik be. 180 €-ba 

kerül, és a honlapon a jelentkezésnél található információkkal ellentétben az is jelentkezhet, 

akinek a nyelvtudása minimális. 

A félév során a Nyelvcentrumban is lehet német illetve egyéb nyelvórákra járni. Ezek 

ingyenesek, és ECTS kredit is jár értük. 

http://www.uni-stuttgart.de/home/
http://www.ia.uni-stuttgart.de/index.en.html
https://lsf.uni-stuttgart.de/qisserver/rds?state=user&type=0
mailto:incoming@ia.uni-stuttgart.de
http://www.ia.uni-stuttgart.de/internat/studierende/services/welcoming/index.en.html
http://www.ia.uni-stuttgart.de/internat/studierende/services/welcoming/index.en.html
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6. Jelentkezési határidő az ERASMUS hallgatók számára (első, illetve második 

szemesztere mikor zárul), mit tartalmazzon a pályázó dossziéja, van-e saját jelentkezési 

lapja az intézménynek, stb. 

A tavaszi szemeszterre december 1-ig kell jelentkezni. Postán küldenek egy levelet, ami 

tartalmazza a kiutazás előtti teendőket. Online is regisztrálni kell az adott félévre. A 

kinyomtatott és aláírt jelentkezési lapot az indexmásolattal/fordítással, nyelvvizsga 

fénymásolattal/fénymásolatokkal, igazolványképekkel postán kell elküldeni a fogadó 

intézménynek. 

7.  Legfontosabb címek, nevek, telefon, telefax és email számok, amelyek a fogadó 

intézménnyel való kapcsolatfelvételt és külföldön a beilleszkedést elősegítették. 

Stuttgartban az intézményi koordinátor Dr. Bárdossy András. A vizes tanszék 

tanszékvezetője. Beszél magyarul. Ő az, aki a félév végén az aláírásával igazolja, hogy a 

felvett krediteket teljesítette a hallgató illetve a szerződésben meghatározott időtartamot kint 

töltötte. 

Az IZ-ben (International Zentrum) minden kérdésre készségesen válaszolnak a munkatársak, 

akik többnyire fiatalok. 

8. Szálláslehetőségek: Milyen szálláslehetőségek vannak, mennyibe kerül, meddig 

kell a szállásigényt bejelenteni, van-e kaució, ha van, milyen összegű, stb. Mi tartozik a 

szálláshoz, mit kell a hallgatónak kivinnie, beszereznie (ágynemű, edények, stb.) Kérjük, 

hogy minden hallgató pontosan írja meg, hogy saját maga mennyit fizet szállásra havi 

lebontásban, esetleg a nem teljes hónapokat is ki kellett-e fizetni. 

Az Erasmusos diákoknak általában biztosítanak kollégiumot. Többnyire Vaihinginben, ahol 

az egyetem nagyobb része található. Több különböző épületben helyezik el a diákokat, 

mindenkit egy ágyas szobákban. A különböző szállásoknak a kialakítása és az ára is más, 

250-300 € között változik. 

A kollégiumi szállásra interneten keresztül kell jelentkezni. Érdemes ezt minél hamarabb 

megtenni. (Az online regisztrációnál is van erre vonatkozó kérdés, de a postai úton érkező 

levélben is feltűntetik, hogy mi a teendő). 

A kaució 300 €, de 600 €-t már a kiutazás előtt be kell fizetni. Ebből kerül levonásra az első 

havi kollégiumi díj a fennmaradó összeget pedig a második hónapra számítják be. A 

kollégiumi díjat a Németországban nyitott német bankszámláról vonják le. Az egyetlen dolog, 

amire figyelni kell, hogy legyen rajta elég pénz. 

A kollégiumban ágynemű nincs, de lehet venni 35 €-ért. Ennek az árát az első havi kollégiumi 

díjjal együtt vonják le. Épületenként változik a konyhák felszereltsége. Van, ahol semmilyen 

felszerelés a konyhában, de van ahol egészen sok minden megtalálható. Ha mást nem is, de 

poharat, tányérokat, evőeszközöket érdemes vinni, vagy ott beszerezni. 

9. Megélhetési költségek. Jellemző árak az élelmiszerekről, közlekedésről, 

közétkeztetésről, kulturális programokról, mindenről, ami egy kiutazó hallgató számára 

fontos/hasznos lehet. 

Az egyetemtől havi 300 €-t kaptam. Ez arra volt elegendő, hogy a kollégium díját, a bérletet 

és a regisztrációs díjat ki tudtam fizetni. A szállás az utazás és a különböző szolgáltatások (pl.: 

taxi, fodrász…) drágábbak mint itthon, de az élelmiszerek kb. olyan áron vásárolhatóak meg 

mint Magyarországon. 

A közlekedés drága – egy menetjegy 2.6 € de az ára változhat attól függően, hogy melyik 

zónák között közlekedik az ember. A diákkal hétvégé, ünnepnap és este hat után ingyen lehet 
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utazni. Ha sokat kell hét közben is a városba beutazni, akkor érdemes szemeszter bérletre 

beruházni. Az ára ~180 € de áprilistól szeptember végéig érvényes. 

10. Sportolási és kulturális lehetőségek a fogadó intézményben. 

Az egyetemen biztosít különböző sportolási lehetőségeket. Erre a félév elején jelentkezni kell. 

Van egy jelképes összeg is, amit ki kell fizetni (10-15 €) érte. 

Sokan futnak a Vaihingeni kampusz mögött található erdőben is. 

11.  Szükséges volt-e a tanulmányi vízum beszerzése abba az országba, ahová utazott. 

A tartózkodási engedély megszerzéséhez milyen dokumentumokra volt szüksége. 

Egyikre sem volt szükség. 

12.  Hol nyitottak bankszámlaszámot, itthon vagy külföldön. Milyen előnyei és 

hátrányai vannak a banknak, ahol bankszámlaszámot nyitottak. 

Itthon nyitottam deviza számlát, mert az egyetem arra utalta a támogatást. 

Stuttgartban is kellett számlát nyitni, mert arról vonták le a kollégiumi díjat. A BW (Baden-

Würtenberg) tartományi bank nagyon kedvező feltételeket biztosít az egyetemi hallgatóknak. 

Ingyenes a számlavezetés, a készpénzfelvétel, és apró ajándékokat is adnak a számla 

nyitásakor. 

13. Egyéb tapasztalatok. 

A 2012 tanév tavaszi szemeszterét a Stuttgartban töltöttem. Az ottani egyetemen tanultam. 

Elsődleges feladatom a diplomám megírása volt, azonban néhány számomra érdekes szakmai 

tárgyat is hallgattam. Április elején érkeztem. Az intenzív nyelvtanfolyamon nem vettem 

részt. Ennek az volt legfőbb indoka, hogy úgy tudtam, hogy nem vagyok rá jogosult. A kiírás 

szerint, azok vehetnek részt a nyelvtanfolyamon, akik vagy rendelkeznek már nyelvvizsgával, 

vagy tudják bizonyítani a 200 órányi német nyelvtanfolyamon való részvételt. Én nem 

beszélek németül és nyelvtanfolyamra sem jártam, így bár szerettem volna, végül nem 

jelentkeztem a tanfolyamra. Már Stuttgartban voltam, amikor megtudtam, hogy indult A1 

(kezdő) szintű nyelvtanfolyam is. De én erről akkor ott már lecsúsztam. Annak ellenére, hogy 

nem beszéltem németül, elég jól boldogultam. A legtöbb helyen beszélnek angolul. Hivatalos 

ügyek intézésekor sose volt ezzel gondom. 

Kint létem alatt sok érdekes emberrel ismerkedtem meg, sok szép helyen jártam. A 

programok között volt olyan amit a kinti Erasmus iroda vagy egyéb csoportok szerveztek, de 

sok önálló szervezésű kiránduláson is részt vettem. 

Összességében azt mondhatom, hogy nagyon örülök neki, hogy belevágtam. Sok élménnyel 

és baráttal lennék szegényebb, ha ezt a lehetőséget kihagyom. 

 

 

2012. tavasz 

Dudás Mária 

dudas.marcsi@gmail.com 


