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Beszámoló  
  

2012   július   2-‐a   és   szeptember   28-‐a   között   vettem   részt   az   Erasmus-‐programban  
Németországban.  A  Technische  Universität  München-‐en  töltöttem  három  hónapos  szakmai  
gyakorlatomat,  a  Münchentől  40  km-‐re  északkeletre  fekvő  Freisingban.  
  
Megérkezés  
  
A  növénykórtani  tanszéken  (Lehrstuhl  Phytopatologie)  kezdtem  meg  a  gyakorlatomat.  
Szerencsésnek  mondhatom  magam  a  tekintetben,  hogy  az  itt  dolgozó  titkárnő  módfelett  
kedves  és  segítőkész  volt,  első  nap  elkísért  és  segített  átvenni  a  lakhelyemül  szolgáló  
diákszállásbeli  szobámat,  valamint  a  papírmunkát  is  sokkal  könnyebben  lehetett  így  intézni  a  
helyi  „tanulmányi  osztályon”.  E  félnapos  hercehurca  után  (melyhez  persze  a  fél  városkát  be  
kellett  járnunk)  már  csak  a  tanszéki  körbevezetésem  és  bemutatkozásom  volt  hátra.  
Másnaptól  viszont  németes  fegyelemmel  indult  a  munka  szigorú  napirend  szerint,  mindig  
pontosan.    
  
Egyetem  
  
E  viszonylag  nagy  egyetem  három  campusszal  is  büszkélkedhet.  Az  egyik  München  szívében  
van,  félúton  a  pályaudvar  és  képtárak  között.  A  legnagyobb  Garchingban  található,  ahol  
elsősorban  a  mérnökhallgatókat  képezik.  A  harmadik  pedig  Freisingban  van,  ahol  pedig  agrár  
és  biológiai  irányú  képzés  folyik.  Az  egyetem  honlapján  (http://www.tum.de)  már  sok  
érdekes  dolgot  meg  lehet  találni,  azonban  a  specifikus,  csak  ez  utolsó  campusra  vonatkozó  
információk  ezen  a  honlapon  érhetők  el:  http://www.wzw.tum.de.  
  
Látnivalók  
                

  

Freisingnek,  mint  egyetemvárosnak  nem  
meglepő  módon  egy  harmadát  teszik  ki  a  
különböző  felsőoktatási  intézmények,  
melyek  épületei  egy  közös  campusba  
olvadnak  össze.  A  szépen  gondozott  
parkosított  kertben  való  sétálgatást  már  
csak  a  botanikus  kertek  látványa  múlja  
felül.  Szerencsés  módon  elsősorban  a  
nyarat  töltöttem  itt,  ekkor  remek  az  idő,  
bár  a  július  meglepő  módon  esős.  A  hűvös  
őszből  már  csak  keveset  kaptam,  de  aki  
akkorra  jön,  az  készüljön  a  hideg  időre.  
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Mivel  ez  egy  kisváros,  így  a  közlekedéshez  
érdemes  egy  kerékpár  szerezni  vagy  vinni.  Azzal  
a  városközpont  csak  5-‐10  perc.  Itt  a  tipikus  
németes  házak  szegélyezik  a  fő  utcát,  melynek  
elsősorban  a  vége  felé  remek  éttermek  vannak.  
Persze  azért  templomot  és  a  hegyen  lévő  
kolostort  sem  illik  kihagyni.  Vásárolni  mindig  a  
város  szélén  lévő  szupermarketekbe  mentem,  
azok  ugyanis  olcsóbbnak  tűntek.    

  

  

A  nem  messze  lévő  München  persze  
komoly  csábítás  rengeteg  látnivalójával.  
Mivel  ezekről  külön  könyvek  születnek  én  
csak  felsorolnám,  mi  az,  amit  nem  szabad  
kihagyni,  ha  már  egyszer  itt  van  az  ember:  
Neuhauser  straße,  Frauenkirche,  
Marienplatz,  Neues  Rathaus,  Altes  
Rathaus,  Petershirche,  Viktualienmarkt,  
Odeonsplatz,  Thetinerkirche,  Residenz,  
Hofgarten,  Englischer  garten,  Königsplatz  
és  a  Glyptothek.    

Ha  München,  akkor  persze  nem  hagyhatók  ki  a  
híres  sörházak,  Hofbräuhaus,  Löwenbräukeller,  
Paulaner  Bräuhaus.  Végül  de  nem  utolsó  sorban  
említsük  meg  a  múzeumokat  is,  Neue  
Pinakothek,  Alte  Pinakothek,  Pinakothek  der  
Moderne,  BMW  Museum,  Deusches  Museum.    

  
  
  
Szállás  
  
Freisingban  az  egyik  egyetemi  kollégiumban  laktam.  Szerencsésnek  mondhatom  magam,  
mert  saját  szobám  volt,  saját  fürdőszobával  és  konyhának  mondott  kis  sarokkal.  A  kevésbé  
szerencsések  pedig  egy  hatszobás  lakásban  kapnak  itt  helyet,  ahol  a  vizes  helységek  közös  
használatúak.  A  lakbér  müncheni  viszonylatban  messze  a  legjobb  ajánlat,  persze  az  
ösztöndíjból  ezzel  együtt  nehezen  lehet  kigazdálkodni.  
  
Étkezés  
  
Az  étterem  menzájához  külön  kártyát  lehetett  kiváltani,  és  azzal  lehetett  fizetni.  A  cserébe  
kapott  ételt  a  magyar  konyha  után  nem  vagyok  hajlandó  dicsérni,  de  legalább  nem  éheztem  
egész  nap.    
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Közlekedés  
  
Mint  azt  már  említettem  Freising  egy  kisebb  város,  ahol  elég  hiányos  a  buszforgalom,  ezért  
erre  a  távra  mindenképp  érdemes  kerékpárral  felszerelkezni.  Ha  azonban  messzebbre  megy  
az  ember,  akkor  a  vonatot  tudnám  ajánlgatni,  annak  ellenére,  hogy  néha  megdöbbentően  
drágák  a  jegyek.  Van  azonban  egy  lehetőség  a  spórolásra,  ez  pedig  a  Bayern  Ticket,  amivel  
egy  napig  össze-‐vissza  lehet  vonatozni  egész  Bajorországban.  
  
Bajorország  
 
Ha  az  ember  eljut  ilyen  szép  helyre,  mint  Bajorhon,  nem  szabad  kihagyni  a  gyönyörű  tájak  és  
helyek  felfedezését.  Ismét  csak  felsorolás  jelleggel  egy  pár  a  listáról:  Chiemsee,  Schloss  
Neuschwanstein,  Boden-‐i  tó,  Zugspitze,  Augsburg,  Nürnberg,  Regensburg,  Würzburg,  
Coburg,  Bamberg,  Bayreuth.  
  
Összességében  elmondhatom,  hogy  ez  remek  három  hónap  és  nagyszerű  lehetőség  volt.  
Nagy  kár  lett  volna  kihagyni,  és  ha  te,  kedves  olvasó  e  pillanatban  még  éppen  nem  tudod,  
hogy  egyáltalán  akarod-‐e  ezt  az  egészet,  remélem  beszámolóm  végére  kicsit  közelebb  
kerültél  a  válaszhoz.    
  
  


