Élménybeszámoló a Salzburgban töltött Erasmus hónapokról

Világot látni Erasmussal. A Föld különböző pontjairól érkező diákokkal való találkozással
megismerhetünk egy kis töredéket egymás kultúrájából, szokásaiból. Az egyes vidékek embereinek
életfelfogása is teljesen eltérő lehet. Erasmus alatt nem csak az iskolában tanulunk, hanem tanulunk
egymástól recepteket, táncmozdulatokat, új zenéket és nyelveket is, miközben barátságokat kötünk.
Van, aki gyűjtögető materiális életmódot folytat, míg mások csak az élményeket gyűjtögetik és kevés
holmival veszik magukat körül. Az Erasmus segít abban, hogy az ember nyitottabb legyen az újra és
másra. Könnyebben el tudjuk fogadni mind magunkat, mind embertársainkat.
Az iskolában a szakmai ismeretek kibővítésére páratlan a lehetőség. Viszont az Erasmus csak akkor
éri meg igazán, ha közepes mennyiségű tantárgyat vesz fel az ember. Értem ez alatt, hogy még nem
szakad meg a sok tehertől, mégis együtt ül a többiekkel a tanórákon, közösen keresik a megoldást a
házi feladatokra. A közös szenvedés még jobban összekovácsolja a csapatot. Ez persze csak akkor
lehetséges, ha a kiküldő egyetem elfogadja az ott teljesített tantárgyakat, illetve azok kreditjeit. Vagy
másik lehetőség, ha olyan félévében megy ki az ember, amikor nincs igazán az otthoni egyetemén
tantárgya, vagy úgy dönt, hogy ha már erasmus, akkor abban a félévben annak szenteli magát és
csúsztat. Akinek vizsgaidőszakra haza kell jönnie és levizsgáznia az otthoni tantárgyaiból is, mintha
egész végig otthon lett volna, annak sajnos egy része kimarad az Erasmusos életnek. De elszomorodni
nem kell, hiszen így is megéri, életre szóló élményekkel és tapasztalatokkal lesz gazdagabb az ember.

A szervezés
A bejövő diákok fogadása jól elő volt készítve, a szervezésnek már több éves tapasztalata van. Még a
beérkezés előtt Facebook csoportot hoztak létre, melyben a kérdéseinket feltéve a segítő ottani
diákoktól (Buddys) hamar választ kaphattunk. Egyben lehetőséget nyújtott egy kis előzetes
ismerkedésre is a többiekkel.

Welcome Week
Az első hét egymás és a szervezők, iskola megismerésével telt. Erre mulatságos játékok, csapatépítő
feladatok és közös élményeket szülő kirándulások voltak a jellemzőek. Majd a végén segítettek
elvégezni minden szükséges adminisztrációs feladatot, a diákigazolványon keresztül a városi
közlekedés semester bérletének megigényléséig.

Tandem Learning
A nyelvtanulás elősegítésére a
szervezők a helyi diákok és a
bejövő diákok között párokat
alakítanak ki, aszerint hogy ki
milyen
nyelvet
szeretne
megtanulni.
Így
teljesen
ingyenesen egymástól tanulhatjuk
a nyelvet, nem szigorú tantermi
keretek között. A tandem
programban
való
részvétel
közösségi életben való részvétel
miatti pluszpontnak számít az
ösztöndíjak megpályázásnál.

A közlekedés
Az iskola nemzetközi irodája mindenkinek segít kitölteni a szemeszterbérletet igénylő papírt, melyet
a kinti diákigazolvány elkészülte után lehet az ÖBB-nél kiváltani. Minden közlekedési eszközre
érvényes az igényelt zónákban és útvonalakban, az ára az igényelt zónák mennyiségétől függ.

A kollégium
Az előre igényelt kaució 700 euró, ami eléggé magas. A havi bérleti díj 310 euró. De a kollégium
nagyon jól felszerelt, igényes épület. A Campus Ursteinben minden szoba egy egyszemélyes
apartman, mely tartalmaz egy kisebb konyhát a lakótérben hűtővel és 2 főzőlapos rezsóval. Saját
fürdőszobában mosdó, WC, zuhanyzó is van. A szobák tisztántartása a bérlő feladata.

Az iskola
Az iskola DPM-HTB vagyis a design és faipar része Kuchlban található. Kuchl a kollégiumtól 20 percnyi
vonatozás a várossal ellenkező irányba. A Welcome Weeken a segítő felsős diákok megmutatják,
hogyan lehet odajutni és körbevezetnek az iskola nevezetesebb részein, számítógéptermeken,
mérőlaborokon, modellezőműhelyen.
Az órarend nem úgy van, mint nálunk. Az egyes tantárgyakhoz tartozó órák nincsenek heti
bontásban, úgy hogy minden egyes hét ugyanazon időpontjában ugyanaz az óra van. Hanem a
tantárgyakat tömbösítve hallgatják le a diákok. Van olyan tárgy, ami 3 nap alatt lehallgatásra kerül és
utána már csak a vizsgát kell sikeresen abszolválni.
Az iskola szemlélete nem olyan elnéző. Az órákra a bejárás kötelező, minden órán jelenléti ív van. A
tanóra összes óraszámából 2 hiányzás megengedett, az is lehetőleg előzetes bejelentéssel a tanár email címén.

Társasági élet

CommonRoom : A kollégium közösségi szobája, az ismeretségek kötésének és ápolásának egyes
számú gócpontja, mivel a lehetőségek közül ez a legolcsóbb megoldás ezen funkcióra. Általában
valakinek mindig van jobb hangfala, az az ember hozza a zenét. Mindenki hozza saját italát, vagy egy
kis nasit, ha arra vágyik. Ezekből a CommonRoom összejövetelekből reggelig tartó bulik szoktak
kerekedni, vagy bizonyos esetekben csak hangulatcsináló a városi clubok, kocsmák előtt.

Városi pubok clubok: A városi kocsmákban elsősorban a Happy hours, vagyis az akciós óra a
megszokott célidőpont. Kedvencek a Murphy’s és az O’Malleys, az utóbbiban sok Karaoke estet
élhettünk át. Ha táncolni vágytunk, vagy esetleg városi fiatalokkal szerettünk volna ismerkedni a
Republic és a Jazzit nevű klubban volt erre lehetőség.

Oktoberfest: Ez az alpont nem szorul magyarázatra 

