
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. 


