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Az Erasmus+ programról egy Neptun-üzenetből értesültem, ahol magabiztos német
nyelvtudású orvostanhallgatóknak hirdettek hatodéves gyakorlati lehetőséget Ausztriába.
Rögtön felkeltette az érdeklődésemet, mivel mindenképp szerettem volna német nyelvterületen
fejleszteni nyelvtudásom, illetve megismerni más kultúrát, egészségügyi rendszert.
Legfőbb nehézség a többi gyakorlattal való összehangolás, illetve a nagymennyiségű
adminisztrációs kötelezettség volt számomra. Szerencsére az itthoni és a fogadó intézmény
koordinátorai részletesen tájékoztattak a teendőkről, határidőkről, bármikor fordulhattam
hozzájuk segítségért.
Utazás terén szerencsés helyzetben voltam, hiszen Pécstől Graz kb. 4 órányi útra van
autóval és a ki-, illetve a hazaköltözés során volt családi segítségem. És ha már a szerencsénél
tartunk, a szállást is ide kell sorolnom. Egy „WG”-ben, vagyis „Wohngemeinschaft”-ban
sikerült helyet találnom (meglehetősen későn). Egy nagy, háromszobás lakásban volt egy saját
szobám, a közösségi helységeken pedig egy osztrák és egy német egyetemi hallgatóval
osztoztunk. Azért is említem a szerencsét, mivel Graz egy egyetemváros rengeteg fiatallal, ahol
ha az ember nem kezd el időben szállás után nézelődni, könnyen megeshet, hogy egy kevésbé
jó, távoli helyen vagy csak nagyon magas összegért talál szállást. Közösségi oldalakon
létrehozott csoportokban ajánlott keresgélni, itt elég széles a választék az ár, az elhelyezkedés
és lakótársak terén egyaránt.
A város már az első naptól magával ragadott, egy „kisváros” hangulatos belvárossal,
fejlett kultúrával. Az emberek kedvessége, közvetlensége, nyugodtsága miatt már a kezdetektől
fogva otthon éreztem magam. Helyi közlekedést ritkán használtam, mivel a belváros és a
klinika 10 perc alatt gyalog is elérhető volt számomra, de jól kiépített busz- és villamoshálózata
van Graznak. Étkezés és szórakozás terén is széles volt a választék, mindenki megtalálta a saját
ízlésének megfelelő helyeket. A klinikán a helyi dolgozóknak, egyetemistáknak külön
kialakított étkező állt rendelkezésre többféle napi menüvel.
Véleményem szerint a programban kapott támogatással szűkösen ugyan, de meg lehet
élni, persze ez nagyban függ attól, hogy milyen szállást tudunk találni. Az éttermek a hazai
árakhoz képest jóval drágábbak, de a szupermarketek (Spar, Lidl, Hofer, stb.) áraiban nem volt
nagy különbség az itthonihoz viszonyítva, így ha valaki szeret főzni, sokkal olcsóbban
megúszhatja. Természetesen a hétvégi síelős, utazós túrák, szabadidős tevékenységek költségei
nem férnek bele a keretbe, ehhez külön anyagi forrásra van szükség.
Minden hónapban szerveztek az Erasmusos hallgatóknak városnézést, „International get
together” programot, ahol lehetőség nyílt a világ minden tájáról jött egyetemistákat és az ő
kultúrájukat megismerni.
A fogadó klinikán mindegyik osztályon remekül éreztem magam, magas színvonalú
képzésben vehettem részt, elismert orvosoktól tanulhattam, már az első gyakorlati naptól
kezdve bevontak a napi teendőkbe, oktattak, műtéteken asszisztálhattam, szélesítették
látókörömet.
Az Erasmus program legnagyobb előnye, hogy anyagi támogatással lehet világot látni,
más kultúrát és embereket megismerni, amellett hogy nyelvtudásunkat fejlesztjük és szakmai
tapasztalatot szerzünk. Kilépünk a jól megszokott otthoni hétköznapokból, komfort zónánkból
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és megtanulunk egy idegen országban, idegen környezetben, idegen emberek között egyedül
helyt állni. Mindenkinek ajánlanám, hogy éljen a lehetőséggel, mert életre szóló élményt nyújt
az Erasmus Program.

