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Első benyomások: 

Megérkezéskor fel kell keresni az Erasmus ügyintézőt, aki rengeteg dolgot nyújt át neked, többek 

között a leckekönyvedet és egy chipkártyát, amivel tudsz fizetni az egyetemen (a menzán, a 

könyvtári tartozásod, a büfében). Erre a chipkártyára az egyetemen lehet pénzt tölteni, azonban 

magyar bankkártyával ez lehetetlen, csak németet fogad el. Ezért én mindig megkértem valakit, hogy 

töltsön pénzt a chipkártyámra és odaadtam neki készpénzben.  

Az említett leckekönyvet a félév végén kell aláíratni a tanárokkal, majd le kell adni a tanulmányi 

ügyintézőnek. 

A tantárgyakra megadott e-mail címen keresztül kell regisztrálni. Tulajdonképpen nincs egy olyan 

rendszer, mint a Neptun. 

A gyakorlófoglalás nagyon hasonló, mint a Zeneakadémián. 

Németországban minden hivatalos információ a postán keresztül fog érkezni hozzád, úgyhogy 

tudasd a német címedet az egyetemmel. Nekem a kezdetekben hiányzott a német címem és 

Magyarországra küldtek fontos iratokat. 

Kölnben és a régióban ingyen használhatod a személyvonatokat. Kölnben a tömegközlekedés is 

ingyenes számodra és hétvégén ingyenesen utazhat veled egy kísérő is. Többek között ezeket is 

tartalmazza a befizetett 300 eurós tandíj. Ha azonban sokat utazgatnál érdemes megnézni a 

Deutsche Bahn Bahncard ajánlatait. Lehet váltani 25%, 50% és 100%-os Bahncardot is. Így olcsóbban 

tudsz jegyet váltani az intercity vonatokra (melyeket nem tudsz alapból ingyen használni). Figyelni 

kell arra azonban, hogy a Bahncardot le kell mondani egy e-mailben – ha jól emlékszem 6 héttel a 

lejárta előtt - , ha nem akarsz újat kapni, különben automatikusan küldik az újat és fizetned kell érte. 

 

Tanulmányok 

A kölni professzorom, Florian Helgath remek muzsikus és tanár. Bár csak 2 éve tanít, nagyon jó 

érzéke van hozzá. Florian rengeteg professzionális együttessel dolgozott már, így hatalmas 

tapasztalatot tud átadni növendékeinek. A kölnben töltött idő alatt 3 projektünk volt professzionális 

együttesekkel (több napos próbák, majd koncert, vagy felvétel). Emellett még volt lehetőségünk pár 

alkalommal profikkal próbálni (a repertoár a barokktól a kortársig terjedt). 

Egy óra ugyanúgy néz ki, mint Magyarországon, azonban a megtanulandó repertoár mindenki 

számára ugyan az, független attól, hogy elsős, vagy végzős. Tapasztalataim szerint Magyarországon 

ez sokkal rendszerszerűbb. 



Úgy érzem, hogy az itthon és a kint szerzett tudás tökéletesen kiegészíti egymást. Itthon egy nagyon 

jó technikát kap az ember, nagyon jó tanároktól, kint pedig sok lehetősége van a saját bőrén is 

megtapasztalni azt, hogy mit is jelent a profikkal való munka. 

 

Szálláskeresés: 

Kölnben szinte lehetetlen szállást találni, ezért erre sok időt kell fordítani. A kölni Studierendenwerk 

szobái (kollégium) mindig tele vannak, több éves várakozási idő után lehet hozzájutni egy szobához, 

melynek a havi díja 300-350 euró körül mozog. A telítettséget jól mutatja az is, hogy a 10 hónapos 

ottlétem alatt egyszer sem kaptam tőlük szállásajánlatot. Ezen a linken lehet regisztrálni: 

https://www.kstw.de/wohnen/bewerbung 

Ezen a linken lehet kiadó lakást, vagy szobát keresni, nagyrészt diákok és fiatalok számára találták ki 

ezt az oldalt: https://www.wg-gesucht.de/en/ 

Több Facebook csoportba is írtam a szálláskeresés alatt, végül így leltem egy szobára havi 400 

euróért, amely 25 percre (15 perc séta, 10 perc villamos) volt az egyetemtől. Az összeg ezért a 

teljesen berendezett szobáért jónak számít. 

Magánkollégiumok 500-600 eurótól kezdődnek: https://www.smartments-

student.de/standorte/koeln-hoeninger-weg 

 

Étkezés: 

Hétfőtől péntekig lehet használni a Hochschule menzáját. Ez egy olcsó, de jó minőségű módja az 

étkezésnek. Mindig van vegán menü. Egy saláta mix, főétel körettel plusz desszert 2,70-3,50 euróba 

kerül. Kölnben van egy „főmenza” a Zülpicher Straße-n, ami késő délutánig melegétellel tud 

szolgálni.  

Egy éttermi étkezés 15 euró környékén mozog. Az Ebertplatzon két jó étkezési lehetőség van, a 

Freddy Schilling, amely kézműves hamburgereket gyárt és egy pizzéria Il Cancello néven. Mindkét 

helyen olcsóbban ehetsz ebédidőben. 

Bevásárlóközpontok közül a Rewe nagyon drága, de az akciós dolgok jó áron vannak, az Edekával 

szintén ez a helyzet. Az Aldi és a Lidl átlagosak, itt azonban nincs hús- és halpult. 

 

Kirándulás, kikapcsolódás: 

A Kölni Egyetem környékén rengeteg fiatallal lehet találkozni. Sok zöldterület található Kölnben. Az 

uszodák drágák a magyar árakhoz képest.  

Hosszabb, egynapos túraötletnek tudom ajánlani a teutoburgi erdőt, de Bonn közelében is szép 

helyekre lehet lelni. 
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Név: Kökény Eszter 

Időtartam: 2019/20. tanév I. félév 

2019 tavaszán pályáztam az Erasmus+ Ösztöndíjpályázat keretein belül az őszi-téli szemeszter 

időszakára, hiszen a 2019/2020-es tanév a mesterképzésem második éve, a diplomaévem, így a 

tanév második felében már mindenképp itthon szerettem volna készülni a diplomámra. 

A város és a fogadó intézmény kiválasztásakor a listán természetesen elsődlegesen szakmai 

szempontok alapján nézelődtem. Utánaolvastam, melyik egyetemen mely tanárok tanítanak hegedű 

főtárgyat. A másodlagos szempontként fontos volt számomra, hogy lehetőleg német nyelvterületre 

mehessek ki tanulni, mert nagyon szerettem volna a sok évvel ezelőtt tanult és félbehagyott második 

idegen nyelvemet, a németet fejleszthessem. 

Nagyon boldog voltam, amikor megérkezett az értesítő levél, hogy elfogadták a jelentkezésemet a 

kölni Hochschule für Musik und Tanzra Kelemen Barnabás osztályába.  

Annak ellenére, hogy augusztus elején elkezdtem intenzíven szállást keresni, sajnos szinte a 

legutolsó utáni pillanatig nem találtam albérletet, és végül egy kinti magyar család segített ebben. 

Október elején kezdődött a tanév, a kinti koordinátor hölgy nagyon készségesen ismertette a 

tudnivalókat, az órabeosztások is pár napon belül lezajlottak.  

Nekem már végzős létem révén nem volt már sok tárgyam, ezért a napjaimat gyakorlatilag teljes 

egészében úgy oszthattam be, ahogy szerettem volna. Szerencsére az albérletemben is volt 

lehetőségem gyakorolni, de a társaság, az óráim és nem utolsó sorban az főiskola menzája miatt 

általában bejártam gyakorolni az iskola gyakorlótermeibe, amikhez kis szerencsével rövid várakozás 

után általában könnyen hozzá lehetett jutni.  

Nagyon szimpatikus volt, hogy benyomásom szerint az kölni felsőoktatás egységes rendszerében 

valóban próbálták a diákok igényeire szabni az őket segítő szolgáltatásokat. Az előbb említett iskolai 

ebéd finom volt és változatos, valamint olcsóbb(2,5-4 euró) szinte, mintha magamra főztem volna 

minden nap, választható vegetáriánus ételekkel, szintén olcsó büfé, és szinte teljesen ingyenes (10 

eurós jelképes regisztrációs díj a féléves bérletért cserébe) korlátlan sportolási lehetőség konditermi 

csoportos órákkal.  

Szakmailag a legjobb választás volt a kölni főiskola. A vonósnégyes órák élvezetesek voltak, 

tanulságosak és informatívak, a zenekari projekt nagyon izgalmas volt, mert remek lehetőség volt 

inspirálódni a többiek játékából és az általános színvonal húzóerejétől. A legfontosabb pedig, hogy a 

főtárgy óráim Kelemen Barnabással valóban új lendületet adtak és nagyon sokat segítettek diploma 

előtt, úgy érzem, hogy rengeteget tanulhattam tőle. 

A szabadon felvehető német kurzust nagyon élveztem, mert habár feladatokat is megoldottunk, 

főként szabadon beszélgettünk, ami a szemeszter elején magabiztosságot adott az órán kívüli 

kommunikációhoz. 

Köln maga egy szuper, egyetemista élethez (is) tökéletes város rengeteg parkkal, az egész várost 

átszövő bicikliút-hálózattal, gyors és jól szervezett tömegközlekedéssel és pörgő ifjúsági élettel. A 

tavaszi félévben sokkal kellemesebb, szinte egészen megváltozik a napfény és a jó idő beköszöntével, 

de én ősszel és télen is nagyon szerettem ott lakni. Az emberek készségesek, kedvesek és nagyon 



udvariasak. A Dómmal, Ludwig Múzeummal és az elképesztő Kölni Filharmóniával a központban 

pedig nagyon egyszerűen kaphatunk bármikor új ihletést a nívós koncerteknek és kiállításoknak 

köszönhetően. 

Ahogy közeledett a félévzárás, egyértelművé vált számomra, hogy meg szeretném hosszabbítani a 

mobilitásomat és szerencsére a bizottság el is fogadta az erre való kérvényemet. Sajnos a kezdődő 

koronavírus-járvány miatt nem tudtam a teljes második félévem kint eltölteni, de így is nagyon jó 

döntésnek bizonyult a kinti főiskolán folytatni a tanulást, mert a folyamatos online oktatás során 

minden órámat megkaptam, és a folyamat zavartalanul zajlott, és végül nem jelentett sem 

időbeosztásbeli és adminisztrációs nehézséget az sem, hogy kinti félévvel zárultak a tanulmányaim, 

könnyedén meg tudtam szerezni minden kreditet, ami a diplomához szükséges. 

Nagyon hálás és boldog vagyok, hogy volt lehetőségem részt venni az Erasmus+ programban, mert a 

mobilitás alatt eltöltött idő nemcsak nagymértékű szakmai fejlődéshez nyújtott lehetőséget, de a 

német nyelv gyakorlása, új barátságok köttetése, más kultúra megismerése mellett egy új, idegen 

városba, országba való beilleszkedés rengeteg önállóságot és magabiztosságot ad. 

 

 

Név: Albert Julianna 

Időtartam: 2019/20. tanév 

Az Erasmus ösztöndíjnak köszönhetően a 2019/2020 tanévemet Kölnben tölthettem. A második 

félév a jelenlegi helyzetben sajnos online térben lett lebonyolítva, de hálás vagyok, hogy az első 

szemeszterben teljes értékű tagja lehettem az egyetemi életnek.  

Hatalmas előnnyel indultam neki ennek a kalandnak mert a húgom ekkor már második éve volt 

hallgatója a kölni egyetemnek így nagyon sokat tudott nekem segíteni, illetve a szállásom is adott 

volt.  

Tapasztalat híján ilyen segítség nélkül azt hiszem sokkal nehezebben boldogultam volna. A 

papírmunka és adminisztráció lebonyolításában készségesen segített Erasmus koordinátor. Bármikor 

kérhettem tőle segítséget és nagyon türelmesen, emberien állt hozzám. 

A nehézséget az anyagi keret és a szálláslehetőség okozta volna. Szinte hihetetlen volt 

megtapasztalni, hogy mennyire nehéz szállást (albérletet vagy kollégiumot) találni. A kollégiumok 

általában tele vannak és hosszú várólista van a megüresedő helyekre. Ha esetleg egy kis szerencsével 

mégis kap az ember lehetőséget van, hogy bútorozatlan vagy, hogy megközelíti az albérlet árakat. Az 

albérlet árakhoz pedig biztos plusz anyagi támogatás kell. Nem áthidalhatatlan a helyzet csak 

felkészültebbnek kell lenni az elején. Érdemes megpróbálni már előre feliratkozni a várólistára, 

illetve diákok közti facebook csoportot figyelni. Ott sokkal nagyobb eséllyel örökölheti meg valaki egy 

hallgató szobáját egy Erasmus időre. Én a húgommal közösen laktam így a lakhatás költségeim 

feleződtek. Természetesen, ha nem a húgom lett volna nem lett volna komfortos ez a megoldás, de 

így vállaltuk a kompromisszumot. Mivel a szüleinknek két külföldön tanuló gyereket is segíteniük 

kellett ez tűnt észszerűnek mert így én egész jól kijöttem az Erasmus ösztöndíjból.  



Az egyetem és maga az oktatás nagyon beteljesítette a hozzá fűzött reményeket. Szakmai 

szempontból inspiráló és nagyon színvonalas volt a képzés. Sokat motivált csak az ahogy figyeltem az 

ott tanuló diákok napi rutinját. Könnyebb volt belehelyezkedni az egyetem atmoszférájába mert (a 

Budapesti egyetemtől eltérően) egy nagy épületben zajlik minden. Nagyszerűen kialakított tere van 

az egyetemnek. Mind a szakmai, illetve egyetemi élet teret kap. Szakmai szinten sok előadáson 

vehettem részt az óráim mellett. Gyakorlási lehetőségem is mindig volt a hegedűs osztályban pedig 

páratlan közösség alakult ki. Egymást hallgattuk, segítettük sokszor. Az egyetemi életet pedig sokkal 

intenzívebbnek tapasztaltam. Az egyetem menzája jó lehetőséget adott az ismerkedésre. Nem 

mellesleg nagyon jó áron tudtunk rendes ebédet enni. Nagyon aktív hallgatói önkormányzat 

működik. Én a megrendezett eseményeken tapasztaltam meg ezt vagy például szót kapott a HÖK az 

évnyitón és beszámolt a terveiről, ami a hallgatóságot nem kis mértékben érintette.  

Az Erasmus közösség is nagyon aktív volt. Közös eseményekkel beszélgetésekkel segítettek 

beilleszkedni, ismerkedni.  

Nagyon nagy élmény volt számomra, hogy tagja lehettem ennek az egyetemnek, hogy új barátokra 

tehettem szert és szoros nemzetközi kapcsolataim lettek. Azt gondolom, hogy a mi szakmánkban 

nincs a határoknak igazán jelentősége. Ez a szemeszter segítette abban, hogy magabiztosabban álljak 

helyt egy új, ismeretlen országban. Mindez nem jöhetett volna létre az Erasmus nélkül. 


