
Molnár Andrea: Beszámoló a bécsi tanulmányútról (CEEPUS-ösztöndíj) 

A 2015-ös tanév tavaszi félévében lehetőséget kaptam arra, hogy a Ceepus ösztöndíjprogram 

keretén belül a Bécsi Egyetemen tanuljak. Nagyon örültem a lehetőségnek, hiszen régi 

vágyam volt, hogy külföldön tanulhassak. Ez egy kiváló lehetőség volt arra, hogy új 

embereket ismerjek meg, betekintést nyerjek az osztrák kultúrába, és legfőképpen, hogy 

fejlesszem a nyelvtudásomat. 

Bécsbe a félév megkezdése előtt két héttel érkeztem a barátommal, így a kezdeti 

nehézségekkel nem egyedül birkóztam meg. Albérletben laktunk, havonta 400-450 eurót 

költöttünk a lakhatásunkra, azonban ez a kollégiumi díjakat tekintve ez nem volt sok, hiszen 

egy jobb kollégiumi szobáért is elkérnek 350-400 eurót. Közben egyszer nehézségeink 

adódtak az egyik tulajjal, és átköltöztünk Schönbrunn mellé, Meidling kerületbe. Egy 

hatalmas polgári lakásban laktunk másokkal, mindenkinek volt egy nagy szobája, és a házban 

volt két WC, egy nagy fürdőszoba, konyha, tágas közlekedők, erkély, nappali. Mivel 

társasházban laktunk, így egy közös kert tartozott a házhoz, ez nagyon hangulatos volt, sokan 

sütögettek kint hétvégenként. Az árba a fogyasztás is beletartozott, és véleményem szerint, az 

ösztöndíjhoz viszonyítva nem nehezebb egy jó albérletet találni Bécsben, pesti átlagfizetéshez 

viszonyítva sokkal nehezebb. 

A közlekedés kiváló Bécsben, diákoknak 48 euró egy havi bérlet, ez minden közlekedési 

eszközre érvényes, nekem például kedvencem volt az S-Bahn, amivel minden csomóponthoz 

el tudtam jutni. Az külföldi tartózkodásom alatt folytattam a lovassportot, azonban a lovarda a 

város másik végében volt, de így is ötven perc alatt kényelmesen odaértem S-Bahnnal, 

iskolába pedig fél óra alatt. 

Ami a sportolást illeti, azoknak, akik rendszeresen sportolnak azt tanácsolnám, hogy 

keressenek lehetőséget arra az időre amíg kint vannak, mert tényleg minden sportcentrum és 

egyesület igényes és felszerelt, de ne számítsanak arra, hogy az árak barátiak lesznek. Én egy 

sportegyesületbe jártam, ami a Práternél volt, a lovaglás alapból nem a legolcsóbb sport, de 

elnézve a többi egyesület árlistáját, azok sem voltak kedvezőbbek. Nekem tíz alkalom 360 

eurómba került, ami még a pesti áraknak is közel a duplája. 

Mivel a barátommal utaztam Ausztriába, így rengeteg jó élményem van, azonban mindezek 

ellenére ez a félév leginkább a tanulásról szólt. Az igazat megvallva rengeteget tanultam, 

hiszen Ausztriában sokkal magasabb elvárásokkal találkoztam, mint itthon, emellett nagyon 



igyekeztem a legtöbbet kihozni ebből a lehetőségből. DCC- specializációs hallgató lévén 

elsősorban ilyen típusú tárgyaim voltak, de volt gyakorlati órám is az egyetemen. Az online 

óráim elsősorban elméleti órák voltak, rengeteg beadandót kellett írnom, de ezáltal sokat 

fejlődött az íráskészségem, és külön kiemelném, hogy legtöbbször érdekes és aktuális 

témákról írhattam, ami nagyon tetszett. Ebben a szemeszterben öt tantárgyam volt: 

Interbellum; Kultur, Litertur, Kontext; Receptie van de Nederlandstalige literatuur, 

Grundlagen Literatur- und Sprachwissentschaft; Nederlandstalige literatuur na 1945. Ezek 

közül a Kultur, Litertur, Kontext részben holland, részben német nyelvű óra volt, a többi tárgy 

kizárólag holland. Az órák legtöbbször érdekes kulturális és irodalmi témákról szóltak.  A 

Grundlagen Literatur- und Sprachwissentschaft gyakorlati óra volt, itt csapatokban 

dolgoztunk, ami nagyon tetszett, mert így hamarabb megismerkedtünk a csoporttársakkal. 

Rengeteg nyelvészeti, irodalmi és kulturális témájú esszét olvastam, emellett kötelező 

irodalomként könyveket, novellákat és verseket is. Gyakori feladat volt a verselemzés, amit 

nagyon nehéznek találtam, egyrészt nehéz volt érteni a versek mondanivalóját, másrészt az 

elemzést, saját gondolatainkat is természetesen hollandul kellett megfogalmazni. 

A vizsgák előtt nagyon izgultam, a tananyagot tekintve magasak voltak az elvárások, de 

vizsgákon a tanárok segítőkészek voltak, és próbáltam megnyugtatni, ha izgultam. Mindenki 

nagyon megértő volt, és a vizsgák tartalmát is korrektnek találtam, a felkészülés alatt minden 

lehetséges segítséget megkaptunk. Szerencsére minden vizsgámat sikeresen teljesítettem, és 

itthon is el tudtam fogadtatni a tantárgyakat. 

Összefoglalva a tapasztalataimat, azt tudom mondani, hogy ez tényleg egy nagyszerű 

lehetőség mind nyelvtanulásra, mind tapasztalatszerzésre. Mindemellett én álláskeresésem 

során is tapasztaltam, hogy nagy előnnyel indulnak azok a pályázók, akik már hosszabb időt 

töltöttek külföldön, sőt, bizonyos pozíciókban elvárás is, hiszen kifejezetten olyan embereket 

keresnek, akik magabiztosan kommunikálnak idegen nyelveken, nyitottak és nem félnek a 

változástól. Én mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy használja ki az ösztöndíjprogramok 

által kínált lehetőségeket. 

 





 


