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Szálláskereséshez: 

Weimar egy kis népességű Egyetemváros. A szállás megtalálása nagyon egyszerű, ha az ember időben 

elkezd keresni. Van lehetőség kollégiumban lakni, majdnem elegendő férőhely van a városban tanuló 

diákok számára! Ár érték arányában természetesen a kollégium kedvezőbb. A szálláshelyek 

korszerűen vannak berendezve. A nagy része az épületeknek a belvárosban található, ami az egyetem 

közelségét tekintve kimagasló, hiszen pár perc sétával már az iskolában lehet az illető! Azonban van 

egy-két épület is, ami a város külső részében helyezkedik el, amely nem túlzottan komfortos utazás 

szempontjából, és nem is ajánlatos, ha az ember a zenei egyetem hallgatója! 

Étkezés: 

A napközbeni ebéd fogyasztása viszonylag egyszerű, lehetőség van 5 perc sétára az iskolától az 

egyetem menzáján étkezni, minden egyes hétköznap déltől 14.00-ig. Itt az ételek több választékban 

fogyaszthatóak, mindenféle ízlésnek megfelelően. Ha az étel azonban még mindig nem nyerte el a 

tetszését valakinek, van még kettő másik egyetemi menza, ami ugyan olyan körülmények között, de 

más menüt szolgáltat. A többi étkezésre, könnyen megközelíthető, az iskola környezetében található 

„gyors” éttermek találhatóak. Vagy ugyan úgy a menzán van lehetőség a Büfében fogyasztani ételt. A 

hétvégét tekintve, a nyitvatartási időt, komolyan figyelembe kell venni, ugyanis a boltok vasárnap 

zárva vannak, tehát meg kell tervezni, mit vásárol magának az ember hétvégei fogyasztásra, vagy 

mehetünk a benzinkútra élelemért! 

Kedvenc helyek: 

Időtöltésnek az iskola mögött van egy hatalmas park, ahol jó idő esetén, sétálni vagy szabadtéri 

programokat lehet szervezni a társakkal. Van egy Magyar Waffel –es az iskolától nem messze 2 perc 

sétára. Különlegességnek tökéletes, és tökéletes kávézási lehetőség hazai környezetben. 

A szórakozás sem maradhat ki a Kedvenc helyek címszava alól. Csak úgy, mint minden egyetemnek, 

vagy társaságnak megvan a saját kis bejáratott helye, ahova csapatostól szoktak járni, koncert utáni 

lazításra. Itt is megvannak ezek a lehetőségek. A nagy közös project koncertek után, az itteni 

diákszövetkezet szokott helyben foglalni egy ilyen célt szolgáló Pub helyiséget, ahova még a koncert 

szervezői is bekukkantnak néha. A többi lehetőséget, pedig aki keresi, az könnyedén megtalálja 

magának, ezért nem is nagyon részletezném ezt a témát tovább. 

 



Banki ügyintézés: 

Számomra nagyon meglepő volt, hogy otthon nyitottam egy Euro deviza számlát, hogy a támogatás, 

amit euróban kaptam, ne legyen kétszeresen átváltva. Azonban semmi hasznát nem veszem ennek a 

kártyának, itt legalábbis Weimarban. A Probléma az, hogy a legtöbb helyen csak a helyi 

bankkártyákat fogadják el. Kezdődött azzal, amikor a kollégiumi lakhatási szerződést kötöttem, akkor 

már a szerződésben is az volt, hogy szükségem van egy Német Bankszámlára. Ennek következtében 

nyitottam is egyet, hiszen másképpen nem is tudom rendezni a havi rendszerességgel fizetendő díjat. 

Maga a számla megnyitása nagyon egyszerű volt, és nem okozott semmiféle fennakadást. Ajánlom a 

Deutsche Bankot, közel van az iskolához, és még angol ügyfélszolgálatuk is van. 25 éves korig 

ingyenes, de ha tanuló a személy, akkor is marad ingyenes a megnyitása.  

Egyetemi ügyintézési tapasztalatok: 

Nagyobb problémával nem találkoztam, mint ami minden egyes helyen probléma tud lenni az itt is 

fennakadást okozott. Szerintem különösebben nem kell példát mondanom, erről mindenkinek van 

egy a saját tarsolyában. Ami érdekes és más, mint az otthoni egyetemeknél, hogy itt nincsen 

semmilyen online rendszer. Sokkal több a személyes kontaktus a tanárokkal. Tudjuk a 

telefonszámokat, e-mail címeket, hétvégén is kapunk választ és stb.. A tantárgyakat, egy füzetbe 

vezetik be a tanárok, nincs tantárgyfelvétel. Mindenki az órahálónak megfelelően követi az órákat, ha 

esetleg megfeledkezett róla valaki, az oktató, aki éppen felelős érte, felveszi a diákkal a kapcsolatot. 

 

Záró rész: 

Összegezve, nem nagyon tudok hátrányát mondani a külföldön eltöltött időmnek, hiszen rengeteg 

olyan új dologgal találkozik ilyenkor az ember, ami akarva akaratlanul is valahogy felkelti az 

érdeklődését, persze ha nem a megszokásokhoz van kötve és nem rest dolgozni.. Előnyeihez 

általános dolgokat tudok mondani, ami egyértelmű, ha az ember külföldre megy. Nyelvtanulás nem 

egyszerű, ha az ember a helyi nyelvet egyáltalán nem tanulta még, de mégis megragadnak szavak is 

és kifejezések az agyban. Tehát olyan tudást tud az ember összeszedni egy ilyen időszakban, amihez a 

valós külföldi élet vezet hozzá. Például kultúra, tájegységi szokások, térképi ismeretek stb…  Az 

otthoni egyetemhez, ha hasonlítanom kéne, akkor csak annyit tudok mondani, hogy ezt nem lehet 

megtenni valóságosan, mert ez egy kis város kisebb egyetemmel, otthon pedig mégis csak az az 

egyetlen központi fővárosi Zene Akadémia. Tehát szerintem az otthoni dolgokat más szemszögből 

lehetne megítélni. Talán azt tudnám mondani, hogy nagyobb csapatépítő, közösségépítő foglalkozást 

lehetne szervezni, hogy az Budapesti Zenei diákság egységes erővel tudjon haladni előre a csúcs felé. 

 


