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Azok a szerencsés emberek közé tartozom, akik az ERASMUS programmal egy fantasztikus külföldi 

oktatásban vehettek részt. Így 2016/2017-es tavaszi-nyári félévet kint tölthettem Freiburgban. 

Freiburg Németország déli részén helyezkedik el. Egyetemi város, katolikus érsekség székhelye. Mivel 

ez egy „diák város”, nagyon sok lehetőség van a szórakozásra is. A város szívében egy dombon épült 

egy sörkert, ahonnan látni lehet egész Freiburg-ot. Este, de nappal is nagy élményt nyújt az 

odalátogatóknak. Lehet koncertekre járni, igazi német zenét hallgatni egy csapolt sör mellett… Ebben 

a városban minden lehetőség van a kikapcsolódásra, csak élni kell vele! 

A város maga gyönyörű, sok szép régi épület található a belvárosban, emellett erdő határolja 

mindenhol. A Musikhochschule a város szélén, közvetlen az erdő és egy patak mellett található, ami 

nagyon hangulatossá teszi az egészet. A Zeneakadémiával összehasonlítva ebben látom a legnagyobb 

előnyét a Freiburgi egyetemnek, hogy hihetetlen nyugodt és szép helyen van, nem a pesti 

belvárosban. 

A szállásom a StuSie nevű kollégiumban volt. Itt 12-en laktunk egy lakásban, egy ágyas szobákban, 

közös konyhával és zuhanyzóval. Remek kis hely volt, főleg, hogy a koli sok programot (bulikat, 

reggeliket, stb.) szervezett. Bár nem volt rossz hely de az ára miatt, legközelebb inkább albérletet 

választanék, mert nem sokkal drágább(vagy egyáltalán nem) és talán nyugodtabb egy kicsit. 

Az étkezést viszonylag olcsón el lehetett intézni. Az egyetemen van menza, ahol hétköznapokon kb. 

az itthoni menza árakon lehet ebédelni. Ezen kívül az élelmiszer boltokban, különösen az Aldiban, 

szintén itthoni árakon lehet bevásárolni. Természetes éttermekben már csak az itthoni árak 

többszörösén lehet étkezni. 

A városon belül a tömegközlekedés nagyon jó, van egy Semester ticket nevű jegy, amivel egész 

félévben lehet használni és nem csak a városban jó, hanem  környező helyekre is el lehet jutni vele. 

De mivel a város maga nem túl nagy, nagyon tudom ajánlani a kerékpározást. Freiburgban szinte 

mindenki biciklizik. Ki van építve kerékpárút és nincsenek nagy szintkülönbségek. 

Az egyetem maga nem túl nagy, főleg a Zeneakadémiához hasonlítva. De sokkal kevesebben is járnak 

oda. Gyakorló termekből persze így is volt hiány. Napközben, ha tanítás volt a saját termünkben, 

szinte lehetetlen volt teremhez jutni. Viszont van egy része az iskolának ahol 0-24-ig lehet gyakorolni. 

A ZAK-hoz hasonlóan itt is volt egy hallgatói kártyánk, azonban sokkal több mindenre lehetett 

használni. Amellett, hogy termet lehet vele kérni (ami itthon a beléptetés mellett az egyetlen 

funkciója), pénzt lehet rá tölteni és azzal lehet csak fizetni a menzán, nyomtatás, fénymásolásnál 

illetve még a kávé automatánál is. Ez a megoldás nekem nagyon tetszett. 



Az egyetem teljesen nemzetközi, a világ miden részéről vannak diákok. Ezért is, mind a tanárok mind 

az irodán dolgozók, nagyon jól beszélnek angolul is. Így a kezdetben hiányos német nyelvtudásom 

nem jelentett hátrányt.  

Szakmailag is nagyon hasznos volt a kint töltött idő, ottani tanárom mindenben segített és sok 

újdonságot tanított nekem. Voltam néhány próbajátékon is, kinti zenekarokba, ezekre készültünk a 

félév nagy részében. Voltam például Zürichben, ami Freiburgtól mindösszesen 2 óra busszal.  

Végezetül, mindenkinek csak ajánlani tudnám mind Freiburgot, mind pedig az Erasmus + programban 

való részvételt, ami lehetővé tette ezt a remek, élményekkel teli félévet. 


