HOCHSCHULE NIEDERRHEIN
HALLGATÓI ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ
VASI LILI

Hallo!
Vasi Lili vagyok, Ipari termék és- formatervező mérnök hallgató. Erasmus

keretein belül lehetőségem volt a 2019/2020-as tanév első félévét kint
töltenem Németországban. Rengeteg szakmai tapasztalatot, emléket és
barátot szereztem kint. Remélem, hogy ezzel a kis beszámolóval segíteni
tudok neked vagy kedvet adni, hogy a HN-t válaszd az úticélodnak.
Amint felvételt nyertél az egyetemre, azonnal felveszik veled a kapcsolatot, hogy mi a teendőd a kiutazás előtt és ha megérkeztél Németországba. Ezekben a dokumentumokból fogod megtudni, hogy hogyan tudsz kollégiumba jelentkezni, mikor lesz a welcome day(s), a nyelvi kurzus és a
beiratkozás, valamint, hogy mennyibe fog kerülni az aktuális félév és
hogy hogyan kell a Bürgerbüro-ba beregisztrálni.

Az egyetem honlapján sok aktuális információk megtalálsz. Ezt belinkelem
ide, hátha szükség lesz rá. https://www.hs-niederrhein.de/startseite/
Ne izgulj, ha esetleg bármilyen kérdésed felmerülne, bármilyen témával
kapcsolatban, a kinti International Office dolgozói mind-mind nagyon kedvesek és segítőkészek. Bátran kérdezz, akár kétszer is, ha kell. De ez
ugyan úgy vonatkozik a tanárokra is, valamint a titkárságon dolgozókra.

A KIUTAZÁS
Én a kiutazásomhoz a buszt választottam. Az volt akkor, árkategóriában
a legelfogadhatóbb. Igaz, 16 órás út volt, de véleményem szerint ki
lehet bírni és éjszaka még aludni is lehet. Flixbus-al mentem ki Budapest-Bécs és Bécs-Düsseldorf útvonalon, Düsseldorf-ból, pedig vonattal
mentem Krefeld-be. Egy nagy bőrönddel és egy kisebb táskával költöztem ki, mivel a kollégium jól felszerelt volt ezért csak a szükséges
dolgaimat vittem ki, amire még szükségem volt azt helyben meg tudtam
vásárolni.
A kint tartózkodásom során a repülőt és a vonatot is ki tudtam próbálni. Repülővel (Austrian Airlines) jöttem haza karácsonykor és vonattal
költöztem haza. Ha esetleg vonattal szeretnél kimenni, akkor ajánlani
tudom, hogy a Deutsche Bahn honlapját nézegesd inkább, mint a MÁV honlapját, mert a német árak sokkal olcsóbbak és kedvezőbbek.
Ezt a kettő lehetőséget szívesen ajánlom inkább, hiszen mindegyik jóval
gyorsabb és kényelmesebb is, mint a busz.
https://www.flixbus.hu/
https://www.bahn.de/p/view/index.shtml
https://www.austrian.com/?sc_lang=en&cc=US

GLOBUS Team
A nemzetközi diákok egyik legnagyobb segítsége. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy minden gördülékenyen menjen. Segítenek eljutni a
kollégiumba, és megmutatni a szállást, ha szeretnéd. Az első napokban
pedig segítenek az ügyintézésben, mint pl. a beiratkozásnál, a betegbiztosításnál, megmutatják az egyetemet és a környékét, valamint az
önkormányzatnál (Bürgerbüro) hol kell lejelentkezni. Vannak külön „Tutorok”, akikhez fordulhatsz, ha bármilyen kérdésed van.
A GLOBUS csapata rendezi az „international” programokat is. Ahol csak a
nemzetközi diákok szoktak részt venni. Ilyen program például a legelején a welcom day(s), de szerveznek „International Food Day”-t, amelyre
készíthetsz hazai ételt (akár lángost is). Kisebb kirándulásokat is
szoktak szervezni a környező városokba (Düsseldorf, Bonn, Essen), valamint minden félévben van egy nagyobb, több napos kirándulás, ősszel-Hamburg és tavasszal-Berlin.
Ezek a programok mind remek lehetőséget adnak arra, hogy több nemzetközi diákkal is megismerkedj.

A beiratkozáshoz hozzá tartozik még a félévnek a befizetése, ami kb. 308
Euró volt. Elég soknak hangzik, de ne izgulj vissza fog jönni az ára,
ugyanis ebbe az összegbe bele tartozik a Semesterticket. Ezt egy remek
dolognak tartottam, ugyanis ez a jegy egész félévben érvényes és az
egész NRW-n (Nordrhein-Westfalen) belül használhatod, mindenféle tömegközlekedési eszközre (kivéve az ICE vonatok). És emellett még egy másik
személyt is ingyen magaddal vihetsz hétvégén és ünnepnapokon egész nap,
hétköznapokon pedig este hét óráig.
Az egyetemnek van egy külön applikációja, amelyen keresztül a Semesterticket-et használni tudod. Ebben az alkalmazásban meg tudod nézni az
órarendedet is, a tanárok elérhetőségeit, a könyvtár nyitva tartását,
valamint a napi aktuális menza ételeket és azok kalória tartalmát. Egy
szó, mint száz hasznos lesz neked ez a kis alkalmazás a kint léted
során.

SZÁLLÁS
Amikor az International Office megküldi neked a szükséges dokumentumokat,
abban lesz egy szállással kapcsolatos is. Felsorolják benne, hogy hol,
milyen lehetőségeid vannak. Krefeld-ben kettő kollégium található,
Gladbacher Straße/Obergath és Vennfelder Straße, de csak a Gladbacher
Straße kollégium bútorozott. Online történik a jelentkezés a kollégiumba, amit neked kell majd elintézni. Ez nem nehéz feladat, nem kell tőle
félni, minden le lesz írva a dokumentumba a jelentkezéssel kapcsoltban.
https://www.stw-d.de/studentisches-wohnen/
Ezen a honlapon tudod megnézni, hogy milyen lehetőségek vannak a kollégiumban, és mennyibe is kerülnek pontosan.
Én az Gladbacher Straße/Obergath kollégiumban laktam, és le merem fogadni, hogy ez volt életem legjobb kollégiuma. Úgy kell elképzelni ezt
a kollégiumot, hogy több épületből áll és mindegyik épületben elég sok
kb. 4 apartman van szintenként, amelyek 1,2,3 vagy 4 fős apartmanok.
Általában a német és a nemzetközi diákok külön blokkban vannak elhelyezve. Egy 4 fős apartmanban laktam, ahol mindenkinek volt egy saját
szobája, és csak a fürdőszobát, konyhát és a kisebb mellékhelyiséget
használtuk közösen. A szállás havi 280 Euró volt és a legelején ugyan
ennyi kauciót be kellett fizetni, de ezt kiköltözés után visszautalják

AZ EGYETEM
Helyileg
Krefeld-ben kettő campus található (Krefeld Süd és Krefeld West). A Design tanszék, pedig a Krefeld West campuson van. Ez a telephely kicsit
messzebb van az Obergath kollégiumtól, de gyalog is kb. 20 perc. Közvetlen busz is megy a kollégiumtól az egyetemre, ami azért gyorsabb és
kényelmesebb is. De ha véletlenül lekésnéd a buszt, akár villamossal is
eljutsz az egyetemre.
Nyelvileg
A Design tanszéken csak németül folyik hivatalosan az oktatás és nincsenek
angol nyelvű tantárgyak. Ezért ide a német nyelvtudás elengedhetetlen,
de ha már van egy közép szintű nyelvtudásod, mindent meg fogsz tudni
oldani. A tanárok nagyon segítőkészek és türelmesek. Az egyetem a félév
elején nyelvi kurzust biztosít, ami kb. 1-2 hetes szokott lenni. Remek
lehetőség ez, hogy egy kicsit belerázódj a német nyelvbe, és hogy itt
is megismerkedj más emberekkel.
Kurzusok
Az egyetem honlapján található Modulhandbuch nagy segítségemre volt a
tantárgyak kiválasztásánál, minden pontosan le van írva benne, hogy mit
és hogyan oktatnak. Én az egyetemen Produkt- und Objektdesign-t tanultam, de mivel Erasmus hallgató voltam ezért fel vehettem a válaszható
tantárgyak közül Kommunikationsdesign tantárgyat is.
https://www.hs-niederrhein.de/design/studierende/
Én ezeket a tantárgyakat tanultam:
1) Gestaltungslehre1 - csoportos és
2)
3)
4)
5)
6)
7)

egyéni feladatok különböző témával kapcsolat

ban, digitális és manuális megvalósítással kivitelezve

Theorie 1 (Kunst-, Kultur-,

Designgesichte) -

Művészettörténet csak

németül és jobban a modern német művészetet hangsúlyozva

Zeichnen 1 - rajz
Markertechniken 1 -

a tervezés papíron való esztétikus megjelenítésével

foglalkozott, copic és hozzá hasonló filctollakkal kellett dolgozni

Modellbau 1 -

itt a lényeg az, volt, hogy a diákok megismerjék és dolgozni tud

janak a különféle anyagokkal (fa, fém, kerámia, porcelán, műanyag, lézer)

CAD 1 - Adobe InDesign, Photoshop
Siebdruck - Szitanyomás

és Illustrator

Az iskola iszonyatosan jól fel van szerelve. Nagyon modern és komoly
gépekkel lehet dolgozni a műhelyekben. Minden, ami kell megtalálod ott
és használhatod is, persze ezekhez a tanárok segítségét és engedélyét
is kell kérned. Külön műhelyek vannak kiépítve az anyagoknak: fa-,
fém-, üveg-, kerámia-, porcelán-, műanyagműhely. Valamint az egyetemen
található fotólabor, 3D nyomtató terem, könyv és plakát nyomtatásához
szükséges termek. Informatikai terem is van, ahova szabadon mehetsz
egész nap. Akár a saját munkádat is tudod folytatni ezeken a gépeken,
hiszen mindegyiken megvannak a szükséges programok.

SZABADIDŐ
A GLOBUS programjai mellett a design tanszék is rengeteg programot
szervezett az egyetemen belül. A félév elején volt egy hét, ami csak
a design-ról szól, ez azt jelentette, hogy a programok között különféle workshopok, kerekasztalbeszélgetések, kiállítások, performanszok
voltak. Karácsonyi vásár is volt, ahol a diákok a saját munkáikat
árulták. És ami nekem a legjobban tetszett az egy közös hétvégi seminarium volt a Gestaltungslehre-t tanulóknak (https://www.youtube.com/
watch?v=D1rmmmWvm7Q&feature=emb_title).
De ha magadnak is szeretnél valamilyen programot tervezni, ajánlani tudom, hogy UTAZ! Mindenféleképpen használd, ki azt, hogy „ingyen” tudsz
utazni azon a területen. Rengeteg szép hely van, ahova el lehet menni
Németországon belül (Köln, Bonn, Düsseldorf, Essen, Aachen, Duisburg,
Dortmund). És persze a holland határ is a közelben van.
Ha esetleg szórakozni, bulizni lenne kedved, arra is megtalálhatod a
saját kis helyedet. Krefeld-ben is vannak jó helyek, de valamennyi a
város sétáló utcájában található. Ha egy kicsit nagyobb, hangulatosabb buliba szeretnél elmenni, akkor inkább a közelben lévő nagyvárosba
menj, mint pl. Düsseldorf. Engem nagyon megfogott az óvárosban lévő
sétálóutca, ami a könyöklőasztalokkal túl zsúfolt, éppen az aktuális
focimeccset néző, zenét túlüvöltő drukkerektől harsogott, és te közben
a finom német Altbier-t iszogathatod.

ÖSZTÖNDÍJ
Nekem az ösztöndíjam, elég sok mindenre elég volt. A kollégiumom összegét ki tudtam fizetni teljesen és még maradt pénzem, hogy kint megéljek
belőle. A rengeteg program és szórakozás, esetleg utazás az, ami megemelheti a költségek árát. Persze ezek a költségek, nagyjából egyeztek
az itthoniakkal.
Terméktől és bolttól függően változnak kint is az árak. De hasonlóak
a magyar felhozatalhoz. Lényegében Krefeld-ben is számtalan bolt megtalálható (Aldi, Lidl, Rewe, Netto), igazából mindenki megtalálja a
maga kedvencét. Mivel Lidl van a kollégium mellett, ezért én inkább oda
jártam. Krefeld sétálóutcájában pedig számtalan bolt van, itt szinte
minden van, amit el tudsz képzelni.

Utolsó jótanácsként én csak annyit tudok mondani, hogy JELENTKEZZ Erasmusra! Ne félj új és ismeretlen dolgokat kipróbálni. Ne félj egy kis
változástól vagy kilépni a komfort zónádból. Hidd el sokan kint jártak
és senki sem veszett el vagy maradt kint. Ez csak és kizárólag a te javadra válhat. Tudom elcsépelt szöveg, de soha nem lesz még egyszer ilyen
lehetőséged. Ez a félévem egy igazán maradandó emlék, ami talán eddig a
legjobb félévem volt. Mind szakmailag és mind nyelvileg is rengeteget
tanultam. Számtalan olyan emberrel találkozhattam és tanulhattam akár
az ő kultúrájáról, ami egy örök emlék marad számomra. Szerintem ezt
semmiképpen se hagyd ki. JUST DO IT!

