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Egy félévet Németországban, Ulmban a Technische Hochschule Ulmban hallgattam. Az ott szerzett
élményeimet, tapasztalataimat szeretném megosztani.
A ki- és hazautazáshoz FlixBus járatait választottam. Ulm akár közvetlen járattal, vagy müncheni
átszállással könnyen elérhető. Lehet éjszakai járatot is választani, ez nekem nem vált be, a buszon
alvás nem a pihenés legkényelmesebb formája, a sötétben látnivalók híján unalmas is. Autó
megosztó szolgáltatások jelenthetnek még alternatívát, vagy ha esetleg nem egyedül megyünk ki,
két-három embernél már megéri saját autóval menni.
A szállásom a Gutembergstrassei kollégiumban volt. Választható volt felárért saját fürdőszobás, vagy
fürdő nélküli szoba is. Én az utóbbit választottam, ilyenkor egy kézmosó van a szobában, WC és
zuhanyzó közös vizesblokkban. Ezt hat ember használja. Mindenkinek saját szobája van. A szobák, a
fürdő és a konyha egy közös folyosóról nyílik, amihez csak a „Wohngruppe” 6 tagjának van kulcsa. A
WC-vel felszerelt szobáknál a lakóközösségek 12 fősek (12 külön szoba). A mi konyhánk jól felszerelt
volt, több lakótárs is már évek óta lakik ott, engedték, hogy használjuk a cuccaikat. Ez folyosónként
változik, volt olyan lakóközösség, ahol kb. semmi se volt a konyhában. Az, hogy az ember milyen
konyhát fog ki, csak a szerencse kérdése. Ha bárit be kell szerezni, könnyen megoldható, Ulmban van
IKEA, és Woolworth (1 Eurós bolt szerűség) is.

A közös teret (folyosó, konyha, fürdő) közösen takarítottuk. Minden héten megvolt, hogy kinek mi a
dolga (pl. folyosó felmosása) a rendszer jól működött, de ez se volt mindenhol jellemző, volt, ahol,
akit zavart a kosz, az takarított kicsit, rendszer nélkül.

A kolinak volt még egy kis konditerme, egy közösségi bulihelye, és egy mosodája. A mosó és
szárítógépek pénzbedobós rendszerrel működtek, de csak 50 centest fogadtak el. Egy mosás 1
Euróba, az opcionális, de hasznos szárítás további egy Euróba került. A bejáratnál fedett biciklitároló
van. A hulladékot szelektíven gyűjtik.

A bevásárlást a kb. 10 percre lévő Lidl, vagy Rewe szupermarketekben érdemes megejteni. Az
élelmiszer árak jellemzően 10-15%-al drágábbak az otthon megszokottaknál. A sör üvegje 1 Euró
körül van, de ezért a világ legjobb sörei közül válogathatunk. Ami tényleg drága, az a szolgáltatás
(éttermek, kocsmák).
A beiratkozáskor kaptunk féléves tömegközlekedési bérletet Ulmra és Neu-Ulmra. Az óráim nagy
része egy gyalog kb. 7 percre lévő kampuszon voltak, viszont hetente egyszer a fel kellett mennem a
böfingeni kampuszhoz. Ide közvetlen buszjárat vitt fel, kb 20 perc alatt értem oda. A városban sok
minden van séta távolságra, ami pedig kicsit messzebb van, az busszal vagy villamossal könnyen
elérhető. A jó idő beköszöntével lehet használtan biciklit venni. A városban, és környékén sok a
bicikliút.
Csoportosan olcsóbb vonatozni, lehet tartományra venni csoportos napibérletet. Mivel Ulm BadenWürttemberg és Bajorország határán fekszik, mindkét tartomány könnyen beutazható. A félév alatt
szerveztek Augsburgba kirándulást sörgyárlátogatással (Riegele sörfőzde), baráti társasággal pedig
voltunk Münchenben az Octoberfesten, Stuttgartban a Stuttgart Wasenen, a Porsche és Mercedes
Benz múzeumokban. Mindegyiket ajánlom.

Az őszi félévben az IMEP-en (International Mechanical Engineering Program) vettem részt. Az
előzetesen felvett tárgyakat helyben meg lehetett változtatni, látva az órarendet. A bejelölt tárgyakat
felvették nekem, nem kellett vele foglalkozni.
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CAD / CAM – CNC eszterga felépítésével, működésével, 3D tervezéssel, G kódokkal
foglalkoztunk. Érdekes tárgy, eléggé átfogó, emiatt igazán semmiben se merültünk el, de jól
meg lehet ismerni a tervezés, gyártás folyamatát.
Applied Thermal Systems – különböző rendszerek (pl. szivattyú, légkondicionáló) áramlás
technikáját vizsgáltuk. Az elméleti előadások mellett laborfoglalkozásokon végeztünk
méréseket, majd ezekről kellett csoportosan jegyzőkönyvet készíteni.
Germany within Europe – kulturális tárgy. Németország történelmét, szokásait, ünnepeit,
politikáját mutatja be. Kellemes váltás a szakmai tárgyak mellett, bár aki figyelt földrajz, és
történelemórákon középiskolában, annak valószínűleg sok újat nem fog mondani. A tárgy
keretein belül ellátogattunk az Ulmi Színházba, egy Ulm környéki korai koncentrációs
táborba, és részt vettünk városnézésen is. Ez utóbbi tetszett a legjobban, sok érdekességet
tudtam meg a városról.
Fluiddynamics – folyadékáramlástan. Itt inkább egy elméletibb, matematikaibb megközelítést
használtunk, míg az Appled Thermal Systems kicsit gyakorlatiasabb volt. A két tárgy jól
egészzítette ki egymást, nem volt átfedés.
Kötelező német nyelvórák – egy nyelvi teszt alapján osztanak be mindenkit, az oktatás kis
csoportokban zajlik. Nagyon hasznos volt. Mivel A2 szinten az egész óra németül volt, „rá
voltam kényszerítve”, hogy a németet használjam az angol helyett.
Wilkommen im Deutschland – német nyelvű tárgy. Kb. A2 német tudás szükséges a
megértéséhez. A tanár érthetően, egyszerűen fejezi ki magát, könnyű megérteni. Rövid,
intenzív, félév előtti kurzus. Segített ráhangolódni a félévre.

A város látnivalói aránylag kis helyen oszlanak szét. Természetesen a leghíresebb ezek közül a
Münster, az ulmi Nagytemplom. Külön fizetős a toronyba való feljutás, de nem érdemes kihagyni.
Egyedülálló élmény, csodálatos panoráma tárul a szemünk elé föntről. Tériszonyosoknak nem
ajánlott. A város óvárosa a második világháború alatt súlyos károkat szenvedet, de a fennmaradó
épületeket érdemes megnézni. A kollégium környékén van több park is, a Duna sincs messze, ahol

közvetlenül a vízparton tudunk sétálni. A Dunán lehet sétahajókázni is. Kicsit hosszabb sétára van a
Wilhelmsburg, az Ulm környéki várrendszer legnagyobb erődje. Ide is mindenképp érdemes legalább
egyszer fölmenni.

Elmondhatom, hogy nagyon örülök, hogy elmentem egy félévet Erasmus programmal
Németországba tanulni, és annak is örülök, hogy Ulmot választottam. Kiutazás előtt mindenki
mondta, hogy nagy kaland lesz, és igazuk lett. Ulm Budapest után csöndesebb, lassabb volt, de mégis
minden megvolt, amit csak akartam. Az emberek kedvesek, segítőkészek voltak, és a féléven
túlmutató barátságok is szövődtek. Zárásképp mindenkit csak bátorítani tudok, hogy menjen egy
félévre külföldre, Ulmot pedig nyugodt szívvel tudom ajánlani.

