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Tippek kiutazóknak: 

- szálláskereséshez:  

az egyetem facebookos csoportjában mindig vannak hirdetések kiadó szobákra (WG), ott viszonylag 

könnyen lehet találni lakhelyet, valamint  több kollégium is van a városban, ahol kis szerencsével 

akad szabad szoba. 

- étkezés:  

az egyetemi menza nagyon-nagyon olcsó és széles a választék, 2-3 €-ból jól meg lehet ebédelni. 

Hétköznapokon van nyitva, így csak a hétvégeken kellett kis energiát fordítsak arra, hogy valami 

melegételt elkészítsek. A pályaudvaron (Hauptbahnhof) van egy LIDL, ami vasárnap is nyitva van és a 

legalacsonyabb árak is itt vannak az élelmiszerboltok közül, a legtöbben itt vásároltunk be. 

- kedvenc helyek:  

Grugapark, Baldeneysee, Philharmonie Essen, Düsseldorfi reptér.... 

- érdekes helyek:  

sok látnivaló van az egész tartományban, melyet a féléves bérlettel (Semesterticket) ingyenesen be 

lehet utazni. A bérlet kifizetése kötelezö, 311 €, mert a tandíjat is magába foglalja ez az összeg. 

- banki ügyintézés:  

a kollégiumi átutalás miatt kellett csak kint bankszámlát nyitnom, a buddy-m (mentor) mindenben 

segítségemre volt. 

- egyetemi ügyintézési tapasztalatok:  

könnyen ment, eddig csak segítökész emberekkel volt dolgom.  

 

Miért tetszik/miért nem tetszik a fogadó egyetemen? 



Nagyon kedvemre van az egyetem hangulata, mindenki nagyon nyitott és toleráns, ami jó hatással 

van rám és feltölt. Szuper szabadon választható tantárgyakat sikerült felvennem: német kurzus, 

Alexander- Technik, Feldenkrais- Methode, Pilates 

Milyen várható hasznot jelent majd a külföldön eltöltött időszak? 

Fejlödött a némettudásom, sok tapasztalatot szereztem, sokkal önállóbb lettem. Biztos segítségemre 

lesz az álláskeresésben és a célkitüzéseimben. 

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

A Zeneakadémia koncerttermében az összes koncert ingyenesen látogatható a hallgatóknak. Ehhez 

képest a folkwangosoknak  jegyet kell venniük (legalább 10 €), ha nagy müvészek koncertjén 

szeretnének ott lenni a Philharmonie Essen-ben, a duisburgi Mercatorhalle-ban, a düsseldorfi 

Tonhalle-ban vagy esetleg a Kölner Philharmonie-ban. Ez a lehetöség a Zeneakadémián semmivel 

össze nem hasonlítható.  

Elönyünk az is, hogy többnyire rendszeresen kapunk fötárgy és kamarazene órákat. A Folkwangon a 

heti egy fötárgy alkalom a szokás, a kamarazene óraszám  pedig sajnos rendkívül kevés... 

Nagyon sok a munkalehetöség Németországban, sok próbajátékkiírás, amiken ki lehet próbálni 

magunkat. 

 


