
 

Miért is Németország és Hochschule Esslingen? 

Nekem egy egyértelmű választás volt Németország, hiszen én 5 évet tanultam németül és úgy 

gondoltam, hogy ez egy tökéletes alkalom arra, hogy tovább fejlesszem a nyelvtudásomat. Aki csak 

angolul tud, az ne aggódjon, mivel szerencsére nem igazán van olyan ember aki ne beszélné a 

nyelvet. Maga az ország kultúrája is kifejezetten érdekelt, és mivel magyarországtól nincs túl messze, 

ezért tudtam, hogy az utazással se lesz problémám. Repülővel maximum másfél óra az út. Az időjárás 

nagyon hasonló az otthonihoz, ami számomra megint csak egy pozitívum volt. 

Hochschule Esslingen, habár kijövetelem előtt nem tudtam, egy igencsak jó hírnévvel rendelkező 

egyetem/főiskola Baden-Württembergben. Az összes Erasmusos egyetem közül itt találtam meg a 

legtöbb olyan tárgyat ami megegyezik a tanrendemben szereplő tárgyakkal, így eleinte ezt véltem a 

legjobb választásnak. De természetesen nem csak ez az egy indok állt a döntésem mögött. Esslingen, 

ahol az egyetem van, egy gyönyörű szép régies, de mégiscsak modern város ami dombokkal 

körülvéve, a Neckár mentén helyezkedik el. Az autók szempontjából egyik leglényegesebb város, 

Stuttgart, pedig csak 12 percre van vonattal, ami úgy szintén egy plusz pont volt számomra hiszen én 

szeretem az autókat, mint azt a beszámolóm végén láthatjátok.  

 



 

A Tárgyak 

Az angol tárgyak választéka elég nagy a többi egyetemhez képest. Én egy őszi félévre jöttem, és 

összesen 7 tárgyat vettem föl a 4 otthoni tárgyam mellé. Ennyi tárgyat nem ajánlanék ha szeretnél 

egy kis szabadidőt és életet, hogy ki tudj mozdulni és megismerkedj az itteni kultúrával, ami igazából 

az egyik lényege lenne ennek a programnak.  Röviden, egyik tárgyra se lehet panaszom, magas 

színvonalú az oktatás, kifejezetten barátságosak és segítőkészek a tanárok és a diákok is. Minden 

tárgyból heti 2 előadásom volt. Egy előadás 1 óra 30 perc, és a szünetek 15 percesek. Illetve az 

ebédidő 12:45-14:00 tart. Némelyik tárgyból van labor is, ami nem úgy zajlik mint otthon. Itt minden 

egyes laboron szigorúan kötelező részt venni, és mindegyik végén be kell mutatni egy mini projektet, 

vagy valamilyen dolgozat szerű munkát, amit önállóan vagy általában párban/csoportban kell 

elvégezni. Habár eleinte szokatlan volt, nekem tetszett ez a rendszer. 

Német: A német nyelvet, mint tárgyat, kötelező felvenni minden külföldi diáknak. Az első héten 

írtunk egy tesztet ami alapján mindenkit besoroltak a neki megfelelő német csoportba. Mivel mi 

ebben az őszi félévben sokan voltunk, ezért elég sok csoport volt: A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, B1.1, B2.1. 

Az órák interaktívak, és a tanár türelmes és segítőkész volt. A tárgy félévi jegyes, tehát December 

közepén van az utolsó óra, amin egy dolgozatot kell megírni. A dolgozat előtt el kell készíteni egy 

PPT-s előadást is. 

Computer Architectures: Egy eleinte nagyon nehéznek tűnő tárgy volt számomra, de megfelelő 

erőbefektetéssel, végén a vizsgán kiderült, hogy nem is annyira nehéz. Ami nehézzé teszi a tárgyat az 

inkább a Labor, amiből 3 van egy félévben, és a végén egy Mikroprocessoron beprogramozott órát 

kell bemutatni, ami magától állitja be az időt rádióhullámok segítségével, és a hőmérsékletet is jelzi. 

A professzor Úr aki az órát tartja nagyon kedves, és nagyon sok szakmai tapasztalattal rendelkezik. 

IT-Security: Ezen a tárgyon néhányan főként a kriptográfia része miatt megbuktak már. Én szerintem 

elvégezhető de ez is tényleg megfelelő mennyiségű időbefektetést igényel. Nem szeretnék senkit se 

elijeszteni a tárgytól, hiszen nagyon érdekes. A hálózati és resndszeri biztonsággal foglalkozó részét 

találtam én, és a többség is, a legérdekesebbnek. Ezeken az órákon nagyon sok gyakorlati példát 

mutatott be élőben a professzor Úr. Ugyan úgy 3 labor van belőle, mint Computer Architecturesből. 

Az egyik labort kifejezetten érdekesnek találtam, ahol egy gépről, támadást kellett végrehajtani egy 

ugyanazon a hálózaton lévő gép ellen, a hálózati és rendszeri gyengepontjait megtalálva, és azokat 

kihasználva. Az áldozaton található volt egy fájl, amiből ki kellett olvasni egy karaktersorozatot. A 

tárgyat Schoop tartja nagy részben, aki egyben az Erasmusos koordinátora az IT-s diákoknak kint. Ő 

kifejezetten kedves és segítőkész. 



Software Architectures: A tárgyat azért választottam, mivel engem érdekel a téma, és tudtam, hogy 

lesz egy projekt munka amiben Java-t kell majd használni. A vizsga részét nem nevezném nehéznek, 

de a projekt munka az volt. Egy full-stack webes appot kellett a félév végére bemutatni, amit 

csoportban csináltunk. Az előadásmódját a tanárnak kissé száraznak tartottam, de nem voltak 

rosszak az órák. 

Software Engineering: Számomra ez egy egyszerű tárgy volt, mind a vizsga és a labor része is. Két 

hetente egyszer volt labor, ahol csoportban kellett feladatokat megoldani. Az órák interaktívak, 

gyakorlatiasabbak és néha játékosak is voltak. A tárgy, a szoftver tervezéséről, kivitelezéséről és 

annak teszteléséről szól. Programozási tudás nem igazán kell az elvégzéséhez. 

Information Systems: Arról szól a tárgy, hogy hogyan kell alaposan megtervezni, és kivitelezni egy 

modern, adatbázis központú alkalmazást. Két hetente egyszer van belőle labor, ahol csoportban 

kellett feladatokat megoldani. Van belőle projekt munka is, ahol egy adatbázis központú alkalmazást 

kellett fejleszteni. Bármilyen adatbázis, illetve programozási nyelv használata megengedett volt. A 

Professzor Úr nagyon kedves és segítőkész, és Ő játszotta a projektmunkánál az ügyfél szerepét. 

German History and Culture: A tárgy neve sokat elárul a tartalmáról. Ez egy opcionális tárgy a 

külföldi diákok számára. Szerintem érdemes felvenni, ha érdekel egy kicsit is a német kultúra vagy 

történelem. Én németül végeztem el, de angolul is föl lehet venni a tárgyat. A trágy évközi jegyes, 

tehát December közepén van egy dolgozat, ami után már nincsen több óra. Egy PPT-s előadást is kell 

csinálni, egy általad érdekesnek vélt németországhoz kapcsolodó témáról.  

 

 

A Programok 

Sose volt olyan nap, mikor ne tudtam volna, hogy mit csináljak. Esslingenen belül a szórakozási 

lehetőségek és egyéb programok száma nem túl sok, ezért én Stuttgartot tudnám ajánlani hétvégi, 

vagy akár hétköznapi programokra is, hiszen mint említetem nagyon közel van a város központ 

vonattal. Napközben több érdekességet is meg lehet látogatni, mint pl. a híres TV tornyot, ahonnan 

meg lehet csodálni a várost, vagy a Mercedes illetve Porsche múzeumot, ahol be lehet tekinteni az 

autók történelmébe, és nagyon sok gyönyörűszép klasszikus és modern autót lehet látni. Ha csak 

vásárolgatni, vagy a városban járkálni támad kedve valakinek, akkor a Königstraßefba érdemes 

elnézni, ami egy hosszú sétáló utca, tele boltokkal és parkokkal. Aki szereti az autókat azoknak azt 

tanácsolnám, hogy látogassanak el Böblingenbe. Illetve ha van rá lehetőségük akkor Sindelfingeni 

Mercedes, Affalterbachi AMG, a Porsche és a messzebb elhelyezkedő Audi gyárakba is. A Mercédes 

múzeum mellett, van egy jó nagy stadion, ahol rendszeresen tartanak meccseket. Én itt nem voltam, 

de ez is egy jó program lehet azok számára akik szeretik a labdarugást. Ezeken kívül a Hochshcule is 

nagyon sok programot szervez. Köztük vannak messzi, és környező városokban tartott kirándulások, 



illetve Esslingenben szervezett események is. Ezek a programok úgy hallottam, hogy idővel változnak 

ezért nem sorolom föl, hogy nekem mik voltak de szerintem az összesre ajánlatos elmenni. Még 

Októberben a Wasenre, illetve Áprilisban a Frühlingsfestre is mindenképp érdemes ellátogatni. 

Wasen németországban a második legnagyobb „Oktoberfest”. Decemberben pedig a csodálatos, 

középkori hangulatú Esslingeni karácsonyi vásárt tudom ajánlani. Tényleg nagyon jó hangulata van. 

Az összes karácsonyi vásár közül amin eddig voltam, szerintem ez volt a legszebb és a 

legkülönlegesebb. 

 

Végszó 

Röviden, nagyon örülök neki, hogy vettem a bátorságot, és jelentkeztem Erasmusra. Akármennyire is 

tartottam tőle, nem bántam meg a végén semmit, és tényleg nagyon sok új tapasztalatot, illetve 

barátokat szereztem ezalatt a 6 hónap alatt. Sőt, annyira megtetszett, hogy én ezt a beszámolót épp 

Esslingenből írom, a tavaszi félévben, hiszen úgy döntöttem, hogy a következő félévemet is itt 

szeretném tölteni. Remélem, hogy ez a kis beszámolóm, a jövőben ösztönözni fog majd valakit arra, 

hogy kilépjen a komfort zónájából és Erasmussal vagy más módon kilátogasson Németországba, vagy 

bármely másik országba, hogy megtanulja, hogyan állja meg a helyét önállóan egy teljesen ismeretlen 

környezetben és új barátokkal, tudással és élettapasztalatokkal gazdagodjon. 

Néhány kép... 

 



 

 

 
 

 

 

  



 

 

 

 
  



 

 

 

  



 

  



 

  



  



 

 


