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Erasmus szakmai gyakorlat élménybeszámoló 

Bécs, 2013. május-július 
 

Erasmus szakmai gyakorlatom során 3 hónapot tölthettem el Ausztria fővárosában, Bécsben 2013. 

május 1 és 2013. július 31. között. PhD hallgató lévén olyan gyakorlati helyet kerestem, ahol tudtam 

hasznosítani addigi tapasztalataimat és ahol gyarapíthattam eredményeimet. A bécsi Universität für 

Bodenkultur Wien (University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna) egyetemen töltöttem 

gyakrolatom az Analitikai Kémia Tanszéken (Abteilung für Analytische Chemie). 

A tanszék kiválóan felszerelt, korszerű műszerekkel és módszerekkel dolgoznak és teljesen más 

beosztásban, mint ahogy azt korábban Magyarországon tapasztaltam. Az első szembeötlő dolog a 

szigorú rendszerezés és dokumentáció volt mind a vegyszerek felhasználását, műszerek beosztását és 

a biztonsági előírások betartását illetően. Ez a laborok állapotán is meglátszott, hiszen rendszeresen 

kötelezően takarították őket, és szigorúan vigyáztak minden berendezésükre. 

  

 
A mintaelőkészítő labor egy része. 

Meglepő módon azonban az időbeosztás nem volt különösebben szigorú, sokkal inkább rugalmas, 

nem volt jellemző a tanszéki emberekre, hogy 8:00-kor munkához látnak, hanem mindenki saját maga 

osztotta be az idejét. Ehhez hozzátartozik persze, hogy a munkák, illetve projektek elvégzését 

tartották szem előtt, tehát a határidőket szigorúan vették az idejét viszont mindenki maga osztotta be. 

További nagy különbség a budapesti körülményekhez képest, hogy az egész környezet nemzetközi. 

A tanszéken is sok volt a nemzetközi PhD hallgató (Litvánia, Németország, Olaszország, 

Oroszország, Szerbia, Vietnám), MSc hallgató, illetve a városban is gyakran találkozott az ember 
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külföldiekkel. A tanszéken mindenkire, technikusokra és idős professzorokra is jellemző volt, hogy 

kiválóan beszélnek angolul és egyáltalán nem csinálnak belőle problémát, ha nem németül kellett 

beszélniük. Ugyanez tapasztalható volt a városban, az emberek 90%-a tud és hajlandó is angolul 

beszélni. Ami ugyancsak pozitív volt, hogy szinte kivétel nélkül minden adminisztrációs feladatban, 

illetve egyetemi dologban nagyon segítőkészek voltak az emberek, nem tapasztaltam semmilyen 

ellenérzést a részükről. 

Az én esetemben, mivel már PhD ösztöndíjam vége felé közeledtem, elsődlegesen a szakmai 

érdekeket tartottam szem előtt, sok hétvégét is a tanszéken töltöttem. Emellett azonban persze Bécset 

felfedezésére is szántam időt, illetve részt vettem az erasmusosoknak szervezett programokon is, amit 

erősen ajánlok minden odalátogatónak. 

Bécs igazán kellemes, igazi pezsgő főváros, nyáron sok szórakozóhellyel, ilyenek pl. a Hermannpark, 

ami a Duna csatorna mellett van, ahol igen kellemesen elsörözget az ember egy homokos partrészen. 

Fiatalok számára a legkedveltebb helyek közé tartozik még a Muiseumsquartier, ami este tipikusan a 

fiatalok gyülekezőhelye, a Donauinsel melyen hatalmas park, illetve szabadstrandok találhatók, 

illetve a belváros egésze tele kávézókkal és cukrászdákkal. 

 
Hermannpark nyáron 
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Donauinsel felülről, Donauinsel-Fest közben 

 
Nyári szabadtéri bár a Donauinselen 

 

Nagyon kedvelt elfoglaltság nyáron a grillezés, nekem szerencsére ilyenekben gyakran volt részem, 

mert a tanszéknek volt egy hatalmas terasza, ahol a tanszékiek előszeretettel rendeztek grillparty-kat 

péntek esténként. 
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Bécs egyébként meglehetősen drága, szinte minden drágább, mint Budapesten, drágább, mint a 

Európa legtöbb városa. Talán az egyetlen olcsóbb élelmiszer a sör, amit akár 0,5 Euróért is megkap 

az ember, ez biztosan a meglehetősen nagy fogyasztásból ered. A kenyér kilós ára kb 1-2,5 Euró, 

felvágottak kilós ára legalább 13 Euró, ezen kívül a tej és minden alapélelmiszer ára legalább 

másfélszerese a hazainak, amihez persze az is hozzátartozik, hogy az olcsó termékek minősége is 

könnyen észrevehetően magasan meghaladja az itthoniakét. 

Szállásomat egyénileg oldottam meg, nem túl nehéz akár 1 hónapra is szobát találni Bécsben a nyári 

időszakban, hiszen sokan végig nyaralnak és kiadják szobáikat rövidtávra is. Én 330 Euróért béreltem 

egy elfogadható állapotú külön szobát egy lakásban, 2 lakótárssal, viszont a szobák többsége 350 

Eurónál kezdődik, amihez még hozzájön a rezsiköltség. 

Az eltöltött 3 hónap alatt rendkívül jól éreztem magam, a sok munka mellett is, Bécsben mindig tud 

az ember mit kezdeni magával, hiszen rengeteg a látványosság (Prater, állatkert, Schönbrunn, 

Grinzing, Donauinsel, múzeumok, belváros és sok-sok más) és ami igazán kellemes meglepetés volt, 

hogy az emberek jó része közvetlen és segítőkész. Amiért mindenképp megéri Ausztriába látogatni 

az igazán jómódú nyugat-európai miliő megismerése, Bécs látványosságai, kiválóan felszerelt 

egyetemek és nagyon jó szakmai felkészültségű tanszékek és sok más mellett mindenképp az olcsó 

sör J. 


