
Erasmus + mobilitás beszámoló 

Város: Bécs 

Intézmény: Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien 

 

Név: Baranyai Barnabás 

Időtartam: 2017. március – 2017. június 

Tippek kiutazóknak: 

Szálláskereséshez: 

Kollégium Pázmáneum 

Étkezés: 

Az iskolán belül egész olcsó, küldess otthonról, mert amúgy drága. 

Kedvenc helyek: 

Donau Kanal 

Érdekes helyek: 

Donau Insel 

Banki ügyintézés: 

Keress fel Magyar barátokat, akik segítenek.  

Egyetemi ügyintézési tapasztalatok: 

Nagyon gyors, segítőkész 

 

Miért tetszik/miért nem tetszik a fogadó egyetemen? 

Az egyetemet a diákoknak építették, akárki bemehet, a gyakorlási rendszer is jól működik. 

Milyen várható hasznot jelent majd a külföldön eltöltött időszak? 

Nyelvtanulás, jó tanárok, kapcsolatépítés nyugat-európai lehetőségekhez. 

Összehasonlítva a Zeneakadémiánkkal, mi az előnyünk, mi a hátrányunk? 

Sokkal nyitottabb (épület, ügyintézés), több a külföldi tanár és diák - ezáltal nyugat európaibb, a nagy 

létszámnak köszönhetően nem annyira bennfentes. Jobbak a zongorák, a gyakorló termek egyben 

tantermek, nincsenek külön választva a kis gyakorló lukak a rendes élhető termektől. A kamaraórákra 

nem folyamatosan kell járni, hanem megbeszélés alapján, ami lehetővé teszi, hogy mindig 

felkészülten menjünk. A Zeneakadémiának közelebb vannak az épületei és jobban megközelíthetők. 

 

 



Név: Kaposi Benedek 

Időtartam: 2017. október – 2018. február 

 

Tipp: 

A Bécs Budapest - vonatjegyek értékesítése nevű Facebook csoportban 15-16 euróért el lehet adni, 

illetve lehet venni egy irányú vonatjegyet Bécs-Budapest távon. Budapesten a Keletiben illetve 

Kelenfoldrol is kb 10.000 Ft-ért lehet oda-vissza vonatjegyet venni; a visszaútra a jegy a kiállításától 

számítva 4 napig érvényes. 

Egy home 4 students kollégiumban voltam; elégedett voltam vele. Van konyha, konditerem, közös 

helyiség játékokkal. 330 euró körül van a havi lakbér, ez itt átlagosnak számít.  

26 év alatt lehet a tömegközlekedésre szemeszter bérletet venni diákoknak, ami 75 euróba kerül.  

 

Összehasonlítás: 

Az mdw weblapon való tájékozódás segítség nélkül szinte lehetetlen - ebben egyébként a 

Zeneakademia kiugróan jó. 

Hihetetlenül segítőkészek. Nagyon sok alkalmazott van az mdw-n, ezért (is) sokkal nyugodtabb 

mindenki.  

Nagyon sok lehetőség van diákként, könyvtárak, koncertek, speciális kottákhoz hozzáférés, 

próbalátogatás, stb. 

 

Név: Gál-Tamási Anna 

Időtartam: 2019. október – 2020. január 

Nagy örömömre szolgált, hogy az Erasmus+ ösztöndíj segítségével lehetőségem volt egy egyetemi 

félévet Bécsben eltölteni, ezáltal bepillantást nyertem egy másik zeneművészeti egyetem életébe, 

oktatási rendjébe és rengeteg élménnyel és tapasztalattal gazdagodtam. Mivel Master 2 évfolyamon 

pályáztam az ösztöndíjra elsősorban zenei, gyakorlati tantárgyakra összpontosult a figyelmem. 

Pozitívumok:  

• professzionális főtárgytanár és egyéb tanárok (számomra ez volt a legfontosabb), -

zökkenőmentes tárgyfelvétel,   

• segítőkész adminisztrációs részleg, 

• egyetem által szervezett koncertlehetőségek,  

• privát zenekari szólamismeret óra. 

 

Negatívumok:  



• bár a learning agreementben szerepelt a kamarazene tantárgy, nem kerültem automatikusan 

beosztásra semmilyen csoportba (bár a kamara-meghallgatáson részt vettem), próbáltam 

intézkedni, sikertelenül. Rám bízták a partner és tanár keresést, ami ismeretlen helyen nem 

működött számomra, mire kiismertem magam eltelt a szemeszter fele.  

• Az egyetem által felajánlott német nyelv kurzus időpontja ütközött a zenekar tantárgy 

időpontjával, ezáltal választanom kellett. (volt diák aki fél zenekarra és fél nyelvórára járt, én 

ezt így nem vállaltam, a zenekart választottam) 

 

Eltérések: 

• Bécsben októbertől-februárig tart a félév, tehát 1 hónappal rövidebb.  

• Főtárgyból nincsenek félévente számonkérések, illetve csak a saját tanár osztályoz az 

osztálykoncert után. Főtárgy vizsga csak 2. és 4. év végén van több tanár jelenlétében. 

• 4 év a bachelor képzés (ezt előnyösnek tartom) 

 

Én egyértelműen hasznosnak és sikeresnek ítélem meg a kint töltött félévemet. Nemcsak fantasztikus 

tanároktól, zenészektől inspirálódhattam és tanulhattam, hanem kimagasló minőségű zenei 

projectekben is alkalmam volt részt venni. Az egyetemnek fantasztikus a légköre, Bécs a klasszikus 

zene szülővárosa.  

Nyelvi problémáim nem akadtak az oktatókkal, mert szerencsére mindenki ragyogóan beszélt ott 

angolul. Ennek ellenére, ahogy fent említettem szívesen fejlesztettem volna még intenzívebben a 

német nyelvtudásomat. (Az erasmus+ program egyik nagy pozitívuma volt számomra az online 

nyelvkurzus, illetve én magán úton kerestem egyéb fejlődési lehetőségeket, így azért a német 

nyelvtudásom is fejlődött) 

Az egyetem szervezett programokkal igyekezett összekovácsolni a nemzetközi erasmusos csapatot, 

ami számomra nagyon szimpatikus volt. Rendszeresen voltak szervezett koncertlátogatások. A tanév 

kezdetén tartottak nekünk egy külön eligazító napot, ahol minden tudnivalóról informáltak. 

Szerencsém volt, mert egy ismerős által kiadott szobában lakhattam alig 5 percre az egyetem 

főépületétől. Ebből kifolyólag jól be tudtam osztani a bérletidíj, a rezsi és a mindennapi élet 

költségeit és fedezni tudtam azokat az erasmus+ ösztöndíjból. 

Mint már említettem Bécs a klasszikus zene hazája. A belváros építészeti stílusa nagyon emlékeztet 

Budapestre. (nyilván ennek történelmi oka is van) Pezsgő élet zajlik ott, rengeteg kulturális 

programmal. Szinte minden nap eljutottam egy-egy fantasztikus koncertre. Nagyon élveztem a 

koncertek mellet az időről-időre megújuló művészeti kiállításokat is. Télen a Karácsonyi vásárok csak 

fokozzák a város pezsgését. Mindenkinek csak ajánlani tudom a látogatást. 

 

 

 



Egyéb felmerülő költségek:  

• Meldezettel és tanulói jogviszonnyal lehet bérletet igényelni a városi tömegközlekedésre, ami 

amúgy elég drága, így nekem 4 hónapra csak 75 euróba került. 

• A múzeumok és koncertek nem látogathatóak ingyenesen diákoknak sem, sokszor koncertre 

nincsen diákjegy. 

• A napi meleg ételt konyha hiányában az egyetem menzáján is meg lehet oldani. Diákoknak 5 

euró körül van. 

 

Név: Bali Gabriella 

Ídőtartam: 2019. október – 2020. január 

 

Tippek kiutazóknak: 

Utazás:   

A Budapest- Bécs távolságot busszal tettem meg. Ha nincs nagy hangszered akkor a Flixbus is egy 
opció, viszont nekem a legideálisabb az optimtransfer volt, ahol 14 euróba kerül egy jegy. 

Bécsben lehet diákbérletet igényleni 27 euróért. (A részletekről az egyetemi fogadói napon 
tájékoztatnak). 

 
Étkezés: 

Minden hétköznap van menü az egyetem menzáján.  Normális adagot adnak, több opció közül lehet 

választani. 

 
Szállás: 

Ismerősön keresztül oldottam meg. 

 
Ügyintézés: 

Ha bármivel kapcsolatban kérdés merült fel bennem, akkor legtöbbször a Bécsi erasmus 

koordinátorhoz fordultam e-mailen keresztül. 

 
Összehasonlítás: 

Az LFZE honlapja sokkal könnyebben kezelhető, mint a Bécsi weblap. Sokszor segítséget kellett 
kérnem, hogy ki tudjak igazodni rajta. 

Bécsben van lehetősége a diákoknak más professzorok óráit látogatni, ez itthon nem szokás pedig 
hasznos lenne. 

 


