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A következő írás a 2019/2020 l. félévi Németországban eltöltött Erasmus-tanulmányutamról 

fog szólni. Élményeimről és személyes tapasztalataimról szeretnék írni azok számára, akik 

terveznek ebbe az iskolába Erasmus keretén belül eltölteni egy vagy két szemesztert.  

 

Utazás 

Albstadt Budapesttől 900 km-re található Dél-Németországban, Baden-Württemberg 

tartományban. Autóval az út körülbelül 9 órát vesz igénybe, talán ez a legegyszerűbb utazási 

forma odaköltözésnél.  Budapest-Bécs-Linz-München-Ulm útvonalon végig autópályán 

mentünk, majd Ulmtól Albstadtig főúton. 

 

A szemeszter alatt egyszer utaztam haza karácsonykor, akkor repülővel indultam Stuttgart 

Echterdingen Flughafenről Budapestre, visszautazásnál is ide érkeztem. Érdemes 1-1,5 

hónappal korábban jegyet vásárolni, mert nagyon jó áron lehet hozzáférni. A repülőjegyem 

oda-vissza maximum 40 euró volt. Albstadtból repteret legegyszerűbben úgy lehet 

megközelíteni, hogy vonattal először Tübingenig vagy Reutlingenig utazunk, majd onnan 

busszal a reptérig. 

 

Megközelíthető vonattal is több átszállással, illetve Flixbusszal, viszont az út jóval hosszabb 

és drágább is.  

 

Megérkezés 

Engem megkértek hogy odaérkezés előtt kb. 1 órával korábban írjak WhatsApp-on a buddy-

nak (ajánlom letölteni ezt az applikációt, mert ott lesz egy international csoport ahová a 

buddy-k fognak írni a szervezett programok előtt és közben is). 

Megérkezéskor a Studentenwohnheim előtt várt a buddy, megmutatta a szobámat, 

elintéztünk a papírokat a diákszállóval kapcsolatosan, majd rögtön meg is kaptam a 

kulcsokat. Együtt átmentünk az ottani erasmus office-ba, ahol szintén fontos papírokat 

intéztünk. A szemeszter alatt az összes buddy-val megismerkedtünk a szervezett programok 

keretében, mindenki nagyon kedves és segítőkész. 

 

Szállás 

Albstadtban két diákszálló (Studentenwohnheim) van. Amelyikben én laktam az a 

Poststrasse 22/1. szám alatt volt, melynek ára havonta 280 euró (kaució 400 euró, amit még 

nyáron kellett elutalni). Saját szobám volt, amely tartalmazott egy ágyat, asztalt lámpával, 

széket, ruhásszekrényt, polcos szekrényt és egy mosdókagylót. A konyhán 7 ember, tusolón 

és WC-n 3-4 ember osztozik. Ez így alkot egy WG-t (Wohngemeinschaft), egy folyóson kettő 

ilyen WG van összesen. A konyhában 3 kis hűtő található, illetve egy saját zárható szekrény. 



A konyhák jól felszereltek, de ha valamire szükségünk volt az ottani koordinátortól lehet 

kölcsön kérni, ezt emailben írni is fogja, hogy nem kell otthonról magunkkal kivinni konyhai 

eszközöket. 

A szálláson van lehetőség fizetés ellenében mosásra 1,5 euróért , míg a szárítógép használata 

1 euró. 

Internethasználat benne van a szoba árában, csak egy routert kell beszerezni. 

Az iskola és a vasútállomás gyalog körülbelül 1-2 percre található. 

A másik diákszálló 500 méterre van az iskolától átsétálva a sétáló utcán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félévközi események 

A külföldi diákok 2 héttel az iskolakezdés előtt érkeznek, hogy megismerjék egymást a 

szervezett programok keretein belül. Számtalan érdekes programot szerveztek számunkra, 

nemcsak erre a két hétre, hanem egészen karácsonyig volt lehetőségünk megismerni a 

környék látványosságait. Többször voltunk Stuttgartban: az Oktoberfesten, Wilhelma Zoo-

ban, Mercedes Benz múzeumban, megnéztünk a Bodensee-t, Ulm belvárosát, Hohenzollern 



Schloss-t, Ludwigsburgban a kastélyt, jártunk az esslingeni medieval christmas market-en, a 

Ritter Sport múzeumban. Többször volt lehetőségünk a sigmaringeni campus élelmiszeripari 

laborjában közösen főzni, sütni.  

Kétszer volt international dinner, egyszer a szemeszter elején, valamint egyszer karácsony 

előtt. Ez az a program melyet szerintem mindenki legjobban élvez, ugyanis mindenki a saját 

nemzetének legjellemzőbb ételét készíti el. 

Szórakozási lehetőséget biztosít az ottani HÖK minden csütörtök este a textil épület pince 

helységében, a „Plan b” nevezetű szórakozóhelyen. A többi külföldi diákkal közösen 

általában ekkor mentünk bulizni, ugyanis nincs belépőjegy és az italárak itt a legolcsóbbak. 

Az egyetemről sok embert is innen ismertünk meg. 

 

Iskola 

Én a textil épületbe jártam, leginkább konstrukciós óráim voltak, valamint varrás, 

kötéstechnológia és -design. Az iskola nagyon jól felszerelt, naprakész technológia található 

az épületben. Számos varrógépet, textilipari ragasztó- és hegesztőgépet próbálhattam ki az 

„industrielle Fertigungstechnologie 3” tanóra keretein belül. Megismerkedtem a kör- és 

síkkötőgéppel és azok működésével, valamint egy olyan szoftverrel, amellyel kötésmintát 

készítettünk a számítógépen. 

Albstadtban található a textilmérnöki, gépészmérnöki, folyamatmérnöki, mérnök 

informatikus és a gazdasági szak. 

Sigmaringenben van az egyetem másik campusa, ahol a természettudományi kar, egyéb más 

gazdasági szakok vannak. A város vonattal 20 percre található. 

Mindkét campuson lehetőség van menzán ebédelni, kávézni. Kétféle menüből lehet 

választani, melynek ára 3 euró. Fizetni az iskola által kapott kártyával lehet. Nyomtatásnál, 

mosásnál és szárításnál is csak ezzel a kártyával van lehetőség fizetni. 

 

  
 



  

 

 

 

  
  

 


