
Gyakorlati, szervezési dolgok Grácban 

Fél év Grácban hosszú időnek tűnik, pedig mondhatom nem volt az egyáltalán. Eleinte 

minden új és nehéz megérteni, felfogni, hogy egy másik országban egyedül vagy és neked 

kell mostmár elintézni hirtelen mindent. Elég stresszes tud lenni az első hét, szerencsére az 

iskola a szemeszter kezdete előtt biztosított nekünk egy „welcome week“ akciót ahol 1 hétig 

különböző előadásokkal, idegenvezetéssel, közösségi csapatépítéssel próbáltak minket 

összeszoktatni, illetve megismertetni az iskolát. Ausztriáról tudni kell, hogy egy drága ország, 

de a megfelelő üzletekben vásárolunk akkor kilehet jönni a pénzből, de azért jó, ha viszünk 

magunkal plusz pénzt.  

Papírmunka 

Hát talán ez a legkellemetlenebb emlékem Ausztriáról. Hihetetlen ez a papírmunka, be kell 

regisztrálni a városba előszöris, utánna elintézni, hogy kapj egy kis kártyát ami lényegében 

egy igazolvány, hogy „idegenként“ tovább maradhatok 3 hónapnál. Természetesen fizetni is 

kellett mindenért, szóval nem olcsó mulatság ez a bürökrácia. Utánna át kellett venni 

a kollégiumhoz a kulcsot, ahol szintén papirokat kellett kitölteni (Internethasználat, 

regisztrálás stb.), kicsit macerás volt az egész, de türelem kérdése az egész. 

Kollégium 

Ahol én voltam (Wienerstrasse 58a) tudni kell róla, hogy a legolcsóbb kolesz a városban (bár 

hozzánk képest még ígyis szép ára van), úgykell elképzelni mint egy nagy épület kicsi 

lakásokkal. Kicsit régebbi az épület, de leginkább a Sirályhoz tudnám hasonlítani. Van egy 

közös konyha ebédlővel, van emelet, természetesen mindkét emeleten fürdőszoba, WC és 

a földszinten 2, az emeleten pedig 3 szoba (4 egy ágyas és 1 két ágyas szoba). Én a 2 ágyas 

szobába kerültem ami számomra jó volt, mivel így könnyebben tudtam beszélgetni, 

ismerkedni a szobatársammal aki Londonból jött és angol-német-francia fordítónak készül. 

A többiek helyiek voltak, szerencsémre pont két magyar és emberbe botlottam a 

kollégiumban. Így néha ha nem jutottak eszembe a szavak ők kitudtak segíteni és ha egy kis 

honvágyam volt, jó valakivel beszélni velük magyarul. A takarítás menete is megvolt, minden 

héten más takarított ez annyit jelent, hogy felmostunk, felsöpörtünk, konyhát konyhaasztalt 

letakarítottuk, fürdőszobában fertőtlenítettünk. A becsekkolás amilyen zökkenőmentesen 

ment, annyira nehéz illetve lassú volt a kicsekkolás. Ez úgy működik, hogy kellett írnunk egy 



emailt, hogy szeretnénk szobaellenőrzést ezen és ezen a napon. Persze természetesen késtek, 

így az utolsó napom kicsit stresszesebb volt, mivel az utolsó napon még vizsgám volt, de 

szerencsémre minden rendben volt. 

Iskola 

Az iskoláról annyit tudok elmondani, hogy nagyon nagy, rengeteg épületük van, több mint 30 

ezer diák jár oda. Az erasmusosok leginkább csak 2 épületet használtak, a főépületet, illetve 

a Gazdaságtan épületét. Az előbbi egy nagyon szép és épület még a 18. századból, a másik 

egy 20-30 éves épület, ami nekem nem nagyon tetszett, mivel a szürke összes árnyalatát 

használták szinte. Minden fehér, szürke vagy fekete volt, eléggé lehangoló és sötét volt az 

épület még a termek is, hiába voltak tele ablakkal, nagyon minimalisztikus hatást keltett. 

A órarend nagyon másképp működik mint itt az UJS-en, külön regisztrációs papírt kellett 

beadni valamely órákra, valamely órákra pedig magunktól kellett regisztrálni, ami elég 

bonyolultságot eredményezett a welcome week-en.  Szerencsére többnyire ugyanolyan óráik 

vannak, mint nálunk, így nem okozott gondot. Arra figyelni kell, hogy a VO típusú órák – 

amelyek előadásnak felelnek meg nálunk (tehát csak előadás van belőle) – nem mindig angol 

nyelvű a vizsga, ezért inkább megkell kérdezni a tanárt, nehogy meglepődjünk, hogy a vizsga 

német nyelven zajlik. A legtöbb óra szeminárium, a jelentétet kicsit komolyabban veszik. 

A vizsgák többnyire csak 50%át teszik ki a jegynek, a maradék 50% beadandó, évközi vizsga 

(mid-term exam) vagy aktivitásért kapott pontok. Az összes kivétel nélkül csak előadásból 

vagy csak szemináriumból áll. Néhány óra – pl. Nekem a emberi erőforrás menedzsment – 

biztosít tanulmányi kirándulást is, mi Szarajevóban voltunk 3 napot, nagyon jó volt, az 

előadások nagyrésze érdekes volt, eközben a csapatépítés is remekül ment. Jó érzés volt újra 

„normális“ árakat látni, talán ez is segített, hogy könnyebben tudjunk összeülni és nem 

aggódni az anyagiak miatt.  

Néhány tanács 

- OBB kártyát mindenképp intézz, ez a vonatkedvezményre van, 20 € egy évre és 

féláron utazhatsz az országban. 

- A szemét szelektálásra nagyon figyelj oda, könnyen büntetést lehet kapni, ha nem 

a megfelelő helyre tesszük a szemetet. 

- Húst ha lehet otthonról hozz, olcsóbban kijösz vele. 

- Ha vásárolsz válaszd a kisebb boltokat vagy a Hofer-t (nálunk ALDI). 



- Az iskola mindenkinek biztosít német intezív kurzust ami 3 hétig tart a szemeszter 

előtt. 

- A nutella olcsóbb mint nálunk, szóval ajánlatos beszerezni.  

- A tanároktól nyugodtan kérdezz, ha valami problémád van, megpróbálják a lehető 

legjobban megoldani, nagyon barátságosak voltak a tanáraim. 

- Nyugodtan kérdezz bárkitől az utcán angolul, a legtöbb osztrák ha nem is beszéli, de 

megérti az angolt. 

- Szerezz egy biciklit, a várost könnyen bejárhatod bicóval, sok utca alapból bicikli úttal 

van kiépítve. 

- Menj fel a toronyhoz a hegyre. Hidd el, ha másért nem, a kilátás gyönyörű és nem 

utolsósorban fittnesznek se utolsó.   

Hazaút 

Mikor eljött a június egyszerre voltam boldog és szomorú. Boldog voltam, hogy lassan letelik, 

viszont szomorú is, mert tudtam, hogy a legtöbb embert akit megismertem talán most látom 

őket utoljára vagy nagyon sokáig nem találkozunk. Szerencse, hogy az internet világában 

élünk így tudjuk tartani a kapcsolatot a többiekkel és lehet egyszer még találkozunk pár éven 

belül.  Amellett júniusban volt az összes vizsgám ami azért stresszes tud lenni, de 

pozitívnak kell maradni és hinni benne, hogy mindent meglehet csinálni. Ha ez megvan, már 

csak egy kicsi papírmunka szükséges és már kész is vagy az Erasmussal.  
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