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Az Erasmus+ programról több forrásból értesültem. Egy jogot hallgató barátom volt
Tilburgban, meglátogattuk és rögtön arra gondoltam, hogy milyen kitűnő értékekkel
rendelkezik egy ilyen multikulturális közösség. Továbbiakban a PTE-ÁOK honlapján és
különböző közösségi média felületeken olvastam a programról. Amikor jelentkezni kellett,
nem haboztam, beadtam a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat.
Az Erasmus+ programtól azt vártam, amit végül kaptam is. Kiváló nyelvtanulási lehetőséget,
határokon átívelő kapcsolatokat, a német kórházakban versenyképes gyakorlati képzést.
Legnagyobb nehézséget a folyamatos adminisztratív-bürokráciai kötelezettség jelentette, ami
leküzdése hosszú órákat vett igénybe az életemből. Tisztában vagyok vele, hogy egy ilyen
méretű program transzparenciájához szükséges a hivatalos dokumentumok igazolása, de úgy
gondolom, hogy az internet fejlődésével könnyebben is folyhatna az ügyintézés.
Autóval utaztam Németországba, mely ugyancsak megterhelő 15-16 órás autóutat jelentett,
de később bebizonyosodott, hogy jó döntést hoztam, ugyanis a Münsterbe szállított
kerékpáromnak és az autó jelentette mobilitásomnak nagy hasznát vettem. Megjártunk
rengeteg környező országot, amely 4 személy esetén hatványozottan magas költséggel járt
volna bármely egyéb tömegközlekedési eszközzel.
Szállásunk egy csereprogramos hallgatók számára létrehozott utcában, a Lilienthalweg-en
volt megtalálható, négyszobás apartmanokban, havi díja a szoba méretétől függően 250-350
Euró volt. Ha ajánlanom kellene bárkinek szállást, aki Erasmus+ programra utazik
Münsterbe, mindenképpen a Lilienthalwegre költözzön, ugyanis az itt lakó multikulturális
közösség dinamikájával a gyakorlat bearanyozódik.
A város egy klasszikus németországi egyetemváros, a fogadó intézménytől ingyenes
tömegközlekedési bérletet kaptunk fél évre, ami az egész tartományban (itt található Köln,
Dortmund, Düsseldorf, Bonn, Aachen) ingyenesen biztosította a vonat-, busz- valamint
metróközlekedést.
Az étkezés az egyetemi klinikán fantasztikus volt, minden nap ingyen biztosítottak
számunkra ebédet, ahol svédasztalon választhattunk a levesek, saláták, főételek valamint a
desszertek között.
A megélhetési költségek sok tényezőtől függnek. Én személy szerint minden hétvégén
elutaztam valahova (Amszterdam, Berlin, Koppenhága, Borussia Dortmund futballmeccs
stb.) így az én költségeim nem túl megbízhatóak. Nagy segítséget jelentett, hogy a kórházban
kaptunk étkezést és hétköznaponta csak vacsorára kellett költenem. Münster alapvetően egy
drága város, a belvárosban könnyen el lehet költeni komolyabb összegeket, de a szállásdíjon
kívül hétvégi étkezésre, valamint hétköznapi vacsorákra kell költeni csak.

Az Erasmusos élet a legjobb a világon, találkoztam itt olasz, spanyol, amerikai, belga,
mexikói, finn, török fiatalokkal, akik közül sokakat barátaimnak tekinthetek. Állandóan volt
valami program, állandóan utaztunk, szórakoztunk.
A gyakorlatok színvonala egyértelműen jobb volt, mint amilyen gyakorlatokon itt részt
vettem. Volt munkánk, amit senki más nem csinált meg helyettünk, volt motivációnk és az
orvosok nagyon kedvesek és segítőkészek voltak. Én belgyógyászat gyakorlaton voltam a
gasztroenterológián, valamint sebészeten voltam, az ottani sebészeti klinikán.
A legjobb az Erasmus+-ban, hogy kinyitotta a szemem, nyitottabb lettem az idegen
kultúrákra, sikerült jövőképet teremteni magamnak, fejlődött a német nyelvtudásom,
valamint kapcsolatokra tettem szert. Mindenkinek, aki hasonló élményekre vágyik, szeretettel
ajánlanám Münster-t.

