A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karának 9. szemeszteres jogász szakos hallgatója
vagyok. Egyetemi éveim alatt számos csodaszép, élményteli pillanatot élhettem át. Tanulmányaim
vége felé közeledve elmondhatom, hogy kiemelkedően a legnagyszerűbb félévemet Bécsben
töltöttem, a pécsi jogi kar által nyújtott Erasmus ösztöndíjnak köszönhetően.
6. szemeszteres koromban úgy éreztem eljött az idő, hogy én is megmérettessem magam, tágítsam a
látókörömet, és nekivágjak, életem egyik legnagyobb kalandjának.
Az Erasmus ösztöndíjjal kapcsolatban álló országok közül az én választásom Ausztriára, azon belül
Bécsre esett.
Ebben a félévben rengeteg új barátra tettem szert számos országból, Japánból, Máltáról, Svájcból, és
még megannyi idegen kultúrából kaphattam ízelítőt. Az ismerkedés megkönnyítése érdekében,
többször rendeztek nemzetközi esteket, ismerkedős bulikat. Ennek és a sok kedves diáknak
köszönhetően nagyon könnyen megszoktam az ottani környezetet, és hamar nyoma veszett a
honvágynak és az egyedüllétnek. A csoporttársaim és az oktatóim barátságosak és humánusak voltak
a tanulmányaim során, hiszen ők is tisztában voltak vele, hogy idegen nyelven tanulni kihívás
mindenki számára, azonban mindenütt segítőkész emberekre találtam. Ezáltal könnyedén elbántam
megmérettetésem ezen részével is. Továbbá ezernyi programot, túrát szerveztek nekünk. Itt meg
szeretném említeni a szánkózást az egyik környékbeli hegyoldalon, csokigyár- és sörgyárlátogatást, 3
napos túrát Brno városába. Természetesen Bécs, történelmi város nyújtotta látnivalókat is mind
megcsodálhattam. Minden nap a Hofburg mellett sétálhattam el egyetemre menet, valamint órák
után karácsonyi hangulatban forralt boroztunk a Tanácsház előtt, a híres-neves karácsonyi vásárban
barátaimmal. A Schönbrunni kastély, a Művészettudományi Múzeum, a csodálatos kivilágítás a
Stefansdom előtt, mind-mind feledhetetlen számomra, legjobban mégis a Mozart golyók hiányoznak.
Továbbá a nyelvtanulás sem egy elhanyagolható előnye ennek az ösztöndíjprogramnak, hiszen
idegen nyelvet igazán megtanulni csak úgy lehet, ha gyakorolja az ember, és ott rá voltam
kényszerítve arra, hogy a német nyelvet nap mint nap használjam.
Sosem fogom elfelejteni ezt a pár hónapot, hiszen rengeteget tanultam ez idő alatt az önállóságról, a
nyitottságról, és a talpraesettségről. Úgy gondolom, ezt a fajta korlátlan szabadságot, minden
diáknak éreznie kell, mert csak tanulni és tapasztalni lehet belőle.
Véleményem szerint az Erasmus ösztöndíj minden hallgató számára egy olyan élményt biztosít, ami
csak egyetemi éveink alatt áll rendelkezésünkre. Meg kell ragadni, hiszen az, hogy
költségtámogatással több hónapot egy idegen országban tölthessük, számos csodálatos élmény
mellett, kihagyhatatlan lehetőség. Minden hallgatónak csak ajánlani tudom, hiszen ez egy olyan
ösztöndíj program, amivel mindenkinek élnie kell!

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karának 9. szemeszteres jogász szakos hallgatója
vagyok. Egyetemi éveim alatt számos csodaszép, élményteli pillanatot élhettem át. Tanulmányaim
vége felé közeledve elmondhatom, hogy kiemelkedően a legnagyszerűbb félévemet Bécsben
töltöttem, a pécsi jogi kar által nyújtott Erasmus ösztöndíjnak köszönhetően.
6. szemeszteres koromban úgy éreztem eljött az idő, hogy én is megmérettessem magam, tágítsam a
látókörömet, és nekivágjak, életem egyik legnagyobb kalandjának.
Az Erasmus ösztöndíjjal kapcsolatban álló országok közül az én választásom Ausztriára, azon belül
Bécsre esett.
Ebben a félévben rengeteg új barátra tettem szert számos országból, Japánból, Máltáról, Svájcból, és
még megannyi idegen kultúrából kaphattam ízelítőt. Az ismerkedés megkönnyítése érdekében,
többször rendeztek nemzetközi esteket, ismerkedős bulikat. Ennek és a sok kedves diáknak
köszönhetően nagyon könnyen megszoktam az ottani környezetet, és hamar nyoma veszett a
honvágynak és az egyedüllétnek. A csoporttársaim és az oktatóim barátságosak és humánusak voltak
a tanulmányaim során, hiszen ők is tisztában voltak vele, hogy idegen nyelven tanulni kihívás
mindenki számára, azonban mindenütt segítőkész emberekre találtam. Ezáltal könnyedén vettem az
akadályokat. Továbbá ezernyi programot, túrát szerveztek nekünk. Itt meg szeretném említeni a
szánkózást az egyik környékbeli hegyoldalon, csokigyár- és sörgyárlátogatást, 3 napos túrát Brno
városába. Természetesen Bécs, történelmi város nyújtotta látnivalókat is mind megcsodálhattam.
Minden nap a Hofburg mellett sétálhattam el egyetemre menet, valamint órák után karácsonyi
hangulatban forralt boroztunk a Tanácsház előtt, a híres-neves karácsonyi vásárban barátaimmal. A
Schönbrunni kastély, a Művészettudományi Múzeum, a csodálatos kivilágítás a Stefansdom előtt,
mind-mind feledhetetlen számomra, legjobban mégis a Mozart golyók hiányoznak.
A sok szabadidős program, az iskolai felkészülés, mind segítették az erasmus program legfontosabb
célját a nyelvtanulást. Egy idegen nyelvet igazán megtanulni csak úgy lehet, ha gyakorolja az ember,
és ott rá voltam kényszerítve arra, hogy a német nyelvet nap mint nap használjam.
Sosem fogom elfelejteni ezt a pár hónapot, hiszen rengeteget tanultam ez idő alatt az önállóságról, a
nyitottságról, és a talpraesettségről. Úgy gondolom, ezt a fajta korlátlan szabadságot, minden
diáknak éreznie kell.
Véleményem szerint az Erasmus ösztöndíj minden hallgató számára egy olyan élményt biztosít, ami
csak egyetemi éveink alatt áll rendelkezésünkre. Meg kell ragadni, hiszen az, hogy
költségtámogatással több hónapot egy idegen országban tölthessük, számos csodálatos élmény
mellett, kihagyhatatlan lehetőség. Minden hallgatónak csak ajánlani tudom!

