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Az iskola közel van a város szívéhez. Graz könnyen bejárható, nyugodt, szinte mindenki biciklivel jár, 

és nagyon figyelmesek erre azok akik mégis autóval közlekednek. Az egyetemen nagyon jó, szociális 

közösséggel találkoztam, rengetegen tanulnak Grazban külföldi országokból. Az étkezés megoldható 

volt egyetemen belül is elérhető áron, de az egyetemhez közel különböző lokálokon – Grammophon, 

Posaune, Area 5 - ugyanúgy elérhető áron tudtunk enni. A gyakorlás könnyen megoldható volt a 

számomra, mindig találtam üres termet, de alapvetően kártyás módszerrel működött, amivel online 

tudtam foglalni termet, de papír alapon is lehetett ugyanúgy termet foglalni. 

Az emberek mind nagyon segítőkészek és barátságok, bárki tervezne Grazban eltölteni egy félévet-

évet meleg szívvel ajánlom. 

 

Név: Szalai Lotti 

Időtartam: 2019/20 I. félév 

A 2019/2020-as tanév első szemeszterében lehetőségem nyílt az osztrák Musik und Darstellunde 

Graz klasszikusgitár hallgatója lenni. 

Az egyetemet a neves professzor: Lukasz Kuropaczewski miatt választottam, akinek tavaly részt 

vettem egy lengyelországi intenzív egyhetes mesterkurzusán. Az ott szerzett tudás és a motiváló 

közeg miatt merült fel bennem, hogy elhagyva alma materemet a Zeneakadémiát, Grazban 

gyarapítsam tovább a tudásomat.  

Graz Ausztria 2. legnagyobb városa, mégis nagy parkjaival, gyönyörű házaival, rendezett és tiszta 

köztereivel szinte vidékies hangulatot áraszt.  

A városban a legközkedveltebb jármű a kerékpár, amit igencsak sokan használnak, fiatalok és 

idősebbek egyaránt. Az autósok emiatt különös odafigyeléssel közlekednek a balesetek elkerülése 

végett. Tömegközlekedéssel a város bármely pontjába könnyen eljuthatunk a több villamosvonal és 

buszjárat adta lehetőségeknek köszönhetően.  

Én 20 perc sétára laktam az egyetemtől, amit néha biciklivel vagy gyalog/busszal tettem meg.  

A tömegközlekedés nem olcsó, körülbelül kétszerese a budapesti áraknak. 

Grazban több jóminőségű ételt és italt kínáló vendéglátó helyiség van, ám viszonylag kevés annak a 

száma, amit diákok pénztárcájához mérnek.  

Az egyetemen rendkívül jó minőségű ételek várják a hallgatókat, ezért a szemeszter folyamán a 

legtöbbször ott ebédeltem. 

A KUG-nak számos épülete van, mindegyik a legmaximálisabb módon felszerelt, rendezett épület. Az 

egyetem különös figyelmet fordít arra, hogy az itt tanuló hallgatók mindent megkapjanak, ami a 

tanulmányaikhoz szükséges.  



Én -a gitár mellett- szolfézst, basso continuo-t és kamarazenét tanultam. Sok lehetőségem volt 

fellépni a körülbelül havonta rendezett tanszakikon, és sok más koncerten is részt vehettem mint 

hallgató. A város és az egyetem izgalmas koncertekkel és projektekkel várja az érdeklődőket. 

Összeségében olyan élményekkel gazdagodtam a Grazban eltöltött viszonylag kevés idő (fél év) alatt, 

hogy fontolgatom MA tanulmányaim folytatását az ottani egyetem falain belül és nyugodt szívvel 

ajánlom minden kalandvágyó muzsikustársamnak, hogy próbálja ki magát külföldön és szerezzen új 

tapasztalatokat más egyetemeken!  

 


