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A koronavírus első hulláma után jutottam ki Dániába, ezért azt hiszem, hogy rendhagyó élményben 

volt részem. Az iskola félig-meddig volt nyitva és folyamatosan igazítani kellett a szabályokat az új 

helyzetekhez. Mindezek ellenére nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy kijutottam és 

megtapasztalhattam, hogy milyen más országban tanulni. 

Koppenhágában szállást találni elég nehéz. Nem azért, mert nincsenek szabad szobák, hanem mert 

megfizethető áron kevés van. Rengeteg a külföldi diák és a főbérlők az árakat egyre feljebb tolják. Én 

egy ismerősömhöz mentem ki egy hétre és azon a héten kezdtem komolyan szálláskeresésbe. 

Egyszerűbb úgy találni lakást, hogy már kint van az ember, mert sokszor a meghirdetett szoba 

azonnal megnézhető és költözhető. Sok Facebook csoport van, ahol ingyenesen lehet lakást keresni 

és vannak hivatalos oldalak, ahol tagsági díjat kell fizetni és azon keresztül lehet a főbérlőkkel 

kapcsolatba lépni. Az egyetemi kollégiumba nehéz bekerülni, mert a várólista nagyon hosszú, és 

általában amikor valaki kikötözik, már megvan, hogy kit szeretnének a helyére a lakók. 

Az ösztöndíj körülbelül a kaucióra volt nekem elég. Egy 12 négyzetméteres szobáért kb. 5-6000 

koronát elkérhetnek, de ez függ attól is, hogy a város melyik kerületében található a lakás. 

Az egyetem viszonylag kicsi, családias hangulatú. A gyakorlótermek a 3. és 4. emeleten vannak. 

Mindnek van ablaka, egy hatalmas tükör van a falon, ami segít a gyakorlásban és a legtöbben zongora 

is van. A foglalási rendszer hasonlít az itthonihoz, egy honlapon keresztül a saját felhasználói 

fiókoddal tudsz termeket foglalni. Amikor a rendszerrel hiba történt vagy változtatások, azonnal e-

mailben értesítettek minden diákot, és amikor készen lett arról is kaptunk értesítést. Általában ez pár 

óránál nem vett többet igénybe. 

A kommunikációt nagyon jónak éreztem minden más szempontból is. A koronavírus miatt sok 

változás volt ebben az évben, de rendszeresen kaptunk rektori hírleveleket, amelyekben 

tájékoztattak minket minden apró változásról dánul és angolul is. Az irodákkal is könnyen ment a 

kommunikáció, az ügyintézés menete általában gyors volt. Úgy éreztem, hogy az iskola nagyon 

igyekszik a diákok érdekeit nézni minden döntéshozásnál és alapvető bizalom van a két fél között. 

Kicsit kevesebb tárgyam volt, mint itthon, nincsen annyi melléktárgy a mester képzésen. A főtárgy 

órák beosztása is más. Egy héten egyszer 60 perces személyes órát tart a tanárom és ezen kívül 

minden héten van egy közösóra, ahol egymás előtt játszunk és véleményt mondunk egymásról utána. 

Szerintem ez rendkívül hasznos, mert így folyamatosan gyakoroljuk a szereplést és a 

véleményformálást is. Ezen kívül még minden héten lehet menni zenekari szólamismeret órára, ahol 

a professzor 15-20 percig foglalkozik egy diákkal. 

Sok zenekari projekt ebben az évben sajnos nem volt, a lezárások miatt. De ez a képzés zenekari 



mesterképzés, úgyhogy nagy hangsúlyt fektetnek erre is. A megtartott projektek alapján úgy láttam, 

hogy a diákok is komolyan veszik ezeket a koncerteket. Mindenki felkészülten érkezik és nagyon jó 

színvonalon szól a zenekar, mert általánosságban jó technikával játszanak a tanulók. 

A tanárokkal való kommunikációval nem volt gond, minden órát angolul tartotta nekem. Volt 

lehetőség ingyenesen angolul vagy dánul is tanulni. Aki szeretett volna nyelviskolán keresztül 

elkezdhette a dán nyelvet. 

Aki Dániában szeretne tanulni, valószínűleg keresnie kell majd részmunkaidős munkát. Ez 

általánosságban nem nehéz, mert sok az étterem, kávézó és mindig keresnek diákmunkásokat. A 

mostani helyzet miatt nekem ez kicsit nehezebb volt, de szerencsére sikerült találnom munkát.  

A munkavállaláshoz hivatalos papírok szükségesek, amiknek a megszerzése viszonylag egyszerű. 

Minden világosan le van írva a dán hatóságok honlapján, mindig angolul is. Diákként a tartózkodási 

engedélyt meg lehet szerezni időpontfoglalás nélkül is, mert augusztusban szoktak tartani nyílt 

napokat csak diákoknak. A bankokhoz való bejelentkezés egy kicsit bonyolultabb, sok időt vehet 

igénybe. Nekem mindenhol pozitív tapasztalatom volt, az ügyintézők kedvesek, türelmesek és 

mindenki beszél angolul. 

A városban a tömegközlekedés nagyon drága, ezért az emberek nagy része biciklivel jár. Koppenhága 

különlegessége, hogy a bicikliutak nagyon kiépítettek a városon belül, így a közlekedés nem 

veszélyes. Az autósok is hozzá vannak szokva a megnövekedett biciklis forgalomhoz, jobban figyelnek 

ránk. 

Nekem ez az év egy nagyon pozitív élmény volt. Szakmai és minden más szempontból is. A 

tanárommal hamar kialakult közöttünk a bizalom, sok segítséget kaptam tőle, a korlátozott 

lehetőségek ellenére sokat tanultam tőle. Sok új barátot szereztem és megismertem egy más 

felfogásmódot a világról és a zenéről. 


