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Nekem ez a program rengeteg pozitívumot hozott az életembe, kezdve az önállósodástól, a 

kinti szakmai tapasztalaton át a nyelvtudás fejlesztéséig, de megemlíthetném azt is, mennyire 

átalakult az Európához való viszonyom, mennyire kinyílt a lehetőségek ajtaja vagy, hogy 

elmondhatom, megismerhettem egy másik nemzetet.  

Nagyon hasznos volt a kinti hospitálás; látni és megérteni az alapját, hogyan 

lehetséges, hogy külföldön a nyelvoktatás sikeres. Ez nagyon erős motivációt adott nekem az 

ebben az irányban való továbbtanuláshoz, csakúgy a további külhoni tartózkodáshoz. 

A főiskolai előadások is majdnem mind nagyon igényesek voltak, jó élmény volt látni, 

hogy ott megvalósul a felnőttoktatás, partnerként kezelik a hallgatókat, tevékenytettnek, 

bevonnak a szemináriumokba, építenek a kooperációra és nagy hangsúlyt helyeznek nemcsak 

a tárgyi tudásra, de a hivatástudat kialakítására is. 

Számomra azonban a leglényegesebb az új barátságok születése volt, ami miatt igazán 

jól éreztem magam az idegen környezetben. Nagyon érdekes volt megtapasztalni a kulturális 

sokszínűséget, sokat tanultunk egymás országairól, szokásairól, nyelvéről. Együtt fedeztük fel 

az új közeget is, és bár az elején nem gondoltam volna, hogy ez lehetséges, most biztosan 

tudom, hogy lesz módom tartani a kapcsolatot ezekkel az emberekkel. 

Ami a gyakorlatiasabb feedback-et illeti, szerintem igazán megéri kiutazni egy pár 

hónapra külföldre, de azt tudni kell, hogy sok önerőre van szükség a program fedezéséhez, 

legalábbis ha nyugatabbra költözik az ember. Érdemes a nyelvtudással is tisztában lenni, 

megvan-e a megfelelő szint a kinti kurzusok elvégzéséhez, bár ilyen szempontból mindenki 

nagyon toleráns volt. 

Ami nálunk probléma volt még például, hogy volt, aki éppen csak annyi kreditet vett 

fel, amennyit előírtak, és a végén nagy volt a bizonytalanság, hogy vissza kell-e fizetnie az 

ösztöndíjat, mert sok küzdelem árán épphogy sikerült teljesítenie a követelményt. Előre ezt 

nem sejthettük, hiszen Bécsben nem egyszerre kezdődnek el a kurzusok, így volt olyan óránk, 

amelyre azután kellett először mennünk, amikor már nem változtathattunk a Learning 

Agreement-en. 

Ami kiábrándító egy kicsit, hogy egyáltalán nem voltak olyan tantárgyaim, amelyeket 

itthon el tudnék fogadtatni, bár ez abból is adódott, hogy német nyelvterületre mentem ki 

angollal – az iskolában angol nyelvű előadások csak konkrétan a nyelvvel, illetve annak 



tanításával voltak kapcsolatosak –, és végzősként már nem volt sok kurzusom, amelyek közt 

keresgélhettem hasonlóakat. Másnak lehet, hogy nagyobb sikere van ezzel. 

De bármilyen nehézség is adódott a program alatt, miatt, összességében életem egyik 

legnagyobb élménye volt ez a négy hónap, és bármikor szívesen megismételném! Bécshez 

való kedvcsinálóhoz még annyit, hogy szerencsénkre rengeteg színházba vittek minket, így 

bizton állíthatom, a kulturális élet szuper odakint! És persze az egész város egy óriási 

múzeum, tele csodaszép épületekkel, jobbnál jobb cukrászdákkal, a híres-neves Fledermaus-

szal és hónapokig tartó puncs illattal fűszerezett karácsonnyal! 
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