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Az Erasmus irodán keresztül hallottam erről a lehetőségről és már régóta terveztük egy
barátnőmmel, hogy hosszabb időre is kipróbáljuk magunkat külföldön. Rövidebb időkre (4 hét) már
számos alkalommal jártam külföldi gyakorlaton, de ez a kilenc hét volt a leghosszabb idő. Sok
elvárással mentünk, de én ezeket inkább magam felé támasztottam. Szerettem volna a
nyelvtudásomat fejleszteni és hasznos lenni a gyakorlat alatt. Nagy célom volt, hogy az itthoni képzés
hiányosságait pótoljam, és gyakorlati tudásra tegyek szert.
A kezdet elég nehéz volt, hozzá kellett szokni a német nyelvhez, illetve a helyi tájszóláshoz. További
nehézség volt, hogy egyszerre rengeteg új emberrel találkoztunk. Két gyakorlatot csináltam kint, a
kardiológiát és a szülészetet. A kardiológián előny volt, hogy egy fix csapathoz tartoztam és velük
dolgoztam a hét minden egyes napján. Könnyebb volt így beilleszkedni és hamarabb hasznosnak
éreztem magam. A szülészeten rengeteg ember dolgozott és számos különböző helyen dolgoztak.
Lehetett műtőben lenni, osztályon, sürgősségin, szülőszobán vagy szakrendeléseken. Itt szinte
minden nap máshol voltam és másokkal dolgoztam, ami nagyon megnehezítette a beilleszkedést, de
idővel ehhez is hozzá lehetett szokni.
Az utazást mi Fixbusszal oldottuk meg. Budapesttől Regensburg 8 óra 45 perc alatt elérhető volt így,
éjszaka utaztunk, így aktív időnk nem ment el az utazással és az ár is kedvező volt.
A szállásunk egy WG-ben volt, amit az egyetem intézett nekünk, ami rendkívül kényelmes volt. Havi
230 euró volt a lakbér. A lakásban 3 másik némettel osztoztunk a konyhán és 2 fürdőszobán. Ez is
külön élmény volt, illetve plusz lehetőség volt gyakorolni a németet a lakótársakkal. A lakásunk kissé
távolabb helyezkedett el a belvárostól, de a kórház busszal könnyen elérhető volt. Külön előny volt,
hogy a diákigazolványunk egyben bérlet is volt a helyi közlekedésre, így ingyen utaztunk.
A megélhetési költségek nem különböztek lényegesen a hazaitól. Az élelmiszer azonos vagy olcsóbb
árban van az alacsonyabb áfa értéke miatt. Az éttermek és szórakozó helyek valamivel drágábbak, de
abszolút elérhetőek. A kórházban pedig ingyen ebédelhettünk, ami nagyon megkönnyítette a
helyzetünket, egyrészt nagyon kényelmes volt, másrészt könnyebben kijöttünk a havi keretből.
A város minket nagyon emlékeztetett Pécsre, mérete is hasonló volt, szintén egyetemváros rengeteg
diákkal. Ami nagyon tetszett nekünk, hogy a város sokkal élettel telibb volt, egy hétköznapi
délutánon vagy estén is megteltek a kávézók, szórakozó helyek.
Az erasmusos programokból teljesen kimaradtunk, nem is kaptunk tájékoztatást ezekről és őszintén
szólva nem is érdeklődtünk róluk. Hosszú napjaink voltak a kórházban, nem volt ritka, hogy 5-ig vagy
fél 6-ig bent voltunk, így inkább magunk osztottuk be a szabadidőnket. Mivel leginkább
vizsgaidőszakban voltunk ott ezért valószínűleg nem is volt hatalmas Erasmus élet kint létünk alatt.
Mindenképp ajánlom mindenkinek ezt a lehetőséget és Regensburgot különösen. Végig a gyakorlat
során nagyon készségesek voltak az ottani Erasmus iroda munkatársai és a szervezés alatt is könnyű
volt velük a kommunikáció. Egyedül a kórházi koordinátorral volt nehéz emailben tárgyalni és a
kiutazásunk előtti napokig nem tudtuk, hogy melyik osztályon kezdünk és kezdhetünk- e egyáltalán.
Ugyanakkor ő is gyorsan intézkedett a pillanatban amikor személyesen beszéltünk vele.
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