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Egyetem: 
 
Nagyon csöndes kisvárosban található, kevés hallgató és tanár tartozik oda. Akik oda járnak, mind ismerik 
egymást. Ez nagyon családias hangulatot ad az intézménynek. Saját részemről a kürt tanszakról tudok írni, 
ott nagyon jó volt a hangulat. Magas szakmai színvonal jellemezte, és ennek ellenére nagyon közvetlen volt. 
Gyakorolni és fejlődni igazán alkalmas hely. Az egyetem ügyintézői nagyon segítőkészek. Erasmusos 
növendékként rendszeresen szorultam segítségre tantárgyakkal, igazolásokkal, megbeszélésekkel 
kapcsolatban. Ezeket mindig azonnal, vagy a lehető legrövidebb időn belül sikerült elintézni. Nagyon 
megkönnyítette a kint tartózkodásomat, hogy kedvesen, pontosan és odafigyelve dolgoztak. Személyre 
lebontottan tudtak mindenkinek az egyéni problémáin segíteni (ami esetleg egy nagyobb intézményben 
nem magától értetődő). Nekem nagy élmény volt ezen kívül a szaktanárom is. Nagy segítséget jelentett, fél 
év alatt elképesztő méretű fejlődést vettem észre magamon, nem csak a hangszeres játékban, hanem a 
zenész élethez szükséges képességekkel kapcsolatos minden területen. Érdemes a szaktanárokkal a kiutazás 
előtt felvenni a kapcsolatot, sokat tudnak segíteni a mobilitással kapcsolatban. 
 
Város: 
 
Maga Trossingen egy kb. 15.000 lakosú kisváros. Megközelítése sajnos nem egyszerű. Én a téli félévben 
tanultam ott, és csak egyszer mentem haza az 5 hónap alatt. Stuttgart és Zürich között fekszik, kb. egy 
távolságra. Megközelíteni ezeken keresztül vonattal, vagy busszal a legolcsóbb. Repülővel Stuttgartba 
érdemes menni, onnan vonattal másfél-két órás út még a városig. Nemzetközi buszmegálló sincs a városban, 
Rotweil vagy Villingen-Schwenningen a két legközelebbi lehetőség (20 km-en belül). 
A város egyébként német viszonyokhoz képest nem drága. Sokféle bolt, bevásárlóközpont is található. 
Csütörtök délelőttönként piac is van a fő téren. Több bankfiók, illetve posta is elérhető közelségben van. 
 
Szállás: 
 
Én a helyi kollégiumban laktam. Német viszonyokhoz képest olcsó, de sajnos ez az ellátottságon meg is 
látszik. Egyszemélyes szobák vannak, de semmi felszereltség. Egy szinten 18-20 szoba (fő) osztozik, ezeken 
egy közös konyha, illetve 2 közös WC és két közös fürdőhelyiség található. Pozitívum, hogy az alagsorban 
több gyakorlóterem is helyet kapott, amit 9-22 óráig bármelyik nap lehet használni. Ami még probléma, 
hogy elég távol van az egyetemtől, gyalog kb. 20 perc séta. Ezt mindennap kétszer megtenni nem gond, de 
ha valamit otthon felejtettünk, az nehézség lehet. A kollégium intézője egy hölgy, aki sajnos németül tud, 
angolul viszont nem annyira. Csak hétköznapokon elérhető a kollégiumban, 8-11 óráig. A szobákhoz és az 
épülethez viszont saját kulcs jár, amivel bármikor közlekedhetünk. 
Szerintem, ha van rá lehetőség, érdemesebb albérletbe menni. Havi 250-300 Eur környékén már lehet jobb 
lakásokat szerezni, amik közelebb vannak és használhatóbbak a kollégiumnál. Rövid időre a kollégium is 
tökéletes választás, de aki hosszabb távon tervez, annak szerintem érdemes jobban körülnézni. 
 


