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Másodéves pszichológia hallgatóként a tavaszi félévet töltöttem Spanyolországban, az 

„Universidad de Salamanca” intézményében. Az egyetem 800 éves múltra tekint vissza, a 

negyedik legrégebbi Európa szerte. Salamanca városa Castilla y León tartományban található 

Madridtól körülbelül három órányira. 

 

A kiutazás, szállás: 

 

Madridig a repülő tűnt a legjobb megoldásnak, onnan Salamancáig több lehetőség is adott. Én 

az Avanza busztársaság járatát választottam, a reptér mellett közvetlenül fel lehet szállni rá, 

23 euró és közel három óra az út. 

Sokan megérkezésükkor hostelben tartózkodnak pár napot és helyben keresnek szállást. Ez 

valóban kivitelezhető, a városka tele van kiadó szobákkal, lakásokkal; hirdetések tucatja várja 

a diákot az egyetemen is, a könyvtárak faliújságain és újságokban. Magam ezt rizikósnak 

tartottam, ezért már otthon leveleztem egy ingatlanirodával, akikkel a szerződést így már az 

első napon megkötöttem. Az iroda az első havi lakbér felét kérte, ami körülbelül annyi, 

mintha hostelben tölt az ember pár napot a lakáskereséssel. Így azonban teljesen az 

elképzeléseimnek megfelelő lakást tudtam találni, és nyugodtan alhattam első nap, 

koncentrálhattam a többi – nem csekély – elintézni valóra. 

 Egy önálló lakás átlagosan 450-500 euró rezsivel, szobák azonban vannak 150-200 euró 

körül is. A kollégium ilyen szempontból drágább megoldás, az 350-400 euró. 

 

Egyetem, adminisztráció: 

 

A honlapon (www.usal.es) megadott szemeszterkezdési dátum napján tartottak egy eligazítót 

az Erasmus-os diákok számára (spanyol nyelven), ahol írott formában is megkaptunk minden 

hasznos információt. Innentől kezdve egyénileg kellett intézkedni, azonban bármilyen 

kérdéssel lehetett a titkársághoz fordulni, akár e-mailen, akár személyesen a város 

központjában található központi irodában. Itt a kollegák beszélnek angolul is, de már az 

egyetemen egyáltalán nem. Minden szaknak megvan a saját koordinátora is, hozzájuk is lehet 

fordulni, de ő már kizárólag spanyol nyelven működik. 

Az eligazításon elhangzottak, illetve a dokumentumokban szereplő információk alapján 

teljesen zökkenőmentesen lehet beiratkozni. Az online tanulmányi rendszer kezelése 

egyszerűbb mint otthon. Kaptunk hozzá egy belépési azonosítót és jelszót, soha nem volt vele 

gond. A tantárgyakat nem kell felvenni a rendszeren keresztül, amikor a „Learning 

Agreementet” átbeszéltük a koordinátorral, ők automatikusan felvezettek mindent. Az egyes 

tantárgyak felületén minden információ elérhető: órarendek, csoportbeosztás, professzorok 

elérhetősége és az összes órán leadott anyag. Félév végén a vizsgákra sem kell jelentkezni. 

Természetesen már otthon kötelező alaposan tanulmányozni a következő dokumentumot a 

honlapon: „Guía Académica”. ( kiválasztva az évet és a szakot ). Itt megtalálható az összes 

tantárgy tematikája, követelményekkel, oktatókkal, órarenddel, vizsgaidőpontokkal. 400 

oldalas a dokumentum, érdemes időben elkezdeni, márcsak a Learning Agreement-ben 

szereplő tantárgyak kiválasztásához is. 

http://www.usal.es/


 

Az első tanítási hét ( melynek első napja a fentebb említett általános eligazítás volt) utolsó 

napján tartottak egy már specifikusan a pszichológia szakosoknak szóló eligazítást is az 

egyetem pszichológiai karán. Ezt a nagyon kedves szak-koordinátor vezette, megintcsak 

teljesen érthető és követhető formában. Nincs tehát különálló regisztrációs időszak , az első 

héten amikor az adminisztráció folyik, be lehet menni az előadásokra ( gyakorlat még nincs), 

és dönteni az esetleges tantárgyváltoztatásról. 

A második héttől a szorgalmi időszak végéig már minden tantárgy két részből áll: egy 

háromnegyed órás előadásból és egy másfélórás gyakorlatból. Az előadások nem kötelezőek, 

nincs katalógus sem. A gyakorlatok interaktív természetűek, csoportmunkával, beadandókkal, 

és kötelező részvétellel. 

Délelőttönként vannak a kötelező kerettantervi tantárgyak, délután és este a választhatók. A 

szieszta miatt a délutáni órák négykor kezdődnek és háromnegyed kilencig van tanítás. 

A vizsgák mind írásbeliek, leginkább feleletválasztósak vagy esszések. A követelmények 

magasak, félév közben folyamatosan kell dolgozni és teljesíteni. A könyvtár fantasztikus, 

minden szükséges kötelező és ajánlott olvasmánnyal, és a csoportmunkákhoz külön felszerelt 

szobákkal. 

Az oktatás és adminisztráció nyelve tehát kizárólag spanyol, legalább középfokú nyelvtudás 

szükséges! Nyelvvizsgát nem kérnek, de elvárják a tudást, nincs méltányosság vagy 

alacsonyabb elvárás az Erasmusos diákok felé. 

 

Programok, kultúra: 

 

Egy egészen másfajta eligazítás is létezik..Az IESN ( International Exchange Erasmus Student 

Network)  szervezésében tartottak egy fogadást egy hotel aulájában, ahol a félév során általuk 

szervezett programokról, kirándulásokról lehetett információs anyagokat szerezni, illetve ez 

egyben egy ismerkedős est is volt, ingyen sörrel és olivabogyóval, akit ez lázba hoz. 

A programok szerteágazók, sokszínűek, remek szervezéssel: városlátogatás Segoviába és 

Avilába; salsa és flamenco estek; borkostoló Zamorában; bikafuttatás megtekintése Ciudad 

Rodrigóban; utazás Barcelónába, Bilbaoóba, Toledóba, Marokkóba, Valenciába, 

Portugáliába... Árak 45 eurótól 245 euróig. A csúcsprogramok pedig a siút az Alpokba és 

bulihét Ibizán, ezek azonban jóval drágábbak. 

Ugyanakkor Salamancán belül is minden héten lehet találni valami izgalmasat: jazz estek, 

klasszikus koncertek, színházi előadások, kiállítások. Ezek közül számos program ingyenes. 

Érdemes még megemlítenem az Egyetem partnereit a városban, amelyek - profiljuknak 

megfelelően – kedvezményes lehetőségeket nyújtanak szórakozásra ( klubok, kávézók), és 

sportolásra (edzőtermek). Kiemelendőek az egyetem saját sportolási lehetőségei is: szervezett 

utak mellett ( rafting, kenuing, falmászás, hegymászás, kirándulások), a legkülönbözőbb 

sportágak szerepelnek a kínálatban a jógától a vívásig. Érdemes kiváltani a „sportkártyát”, 

ami aztán lehetőséget ad az utakon és a mindennapi edzéseken való részvételhez jóval 

olcsóbban. 

Számos szervezet is az érdeklődő diákok rendelkezésére áll: akár környezetvédelem akár 

szociális munka vagy önkéntesség terén. 

Az élet tehát nagyon színes, pénztárcától függően lehet megtölteni a poharakat.  

 

Költségek: 

 

A támogatás összege a Spanyolországba utazó hallgatóknak havi 400 euró, ami  elég a 

szállásra ( 150 - 250 euró között ) és az étkezésre ( egy szupermarketes bavásárlás egy hétre 

30-50 euró egy főre igényektől függően; a piac az otthonitól eltérően sokkal drágább, ahogyan 



a biobolt és egyéb önálló szakboltok is, háromszoros-négyszeres árral ). És mint említettem 

rengeteg a látnivaló, a város önmagában is gyönyörű, a folyópart rengeteg rekreációs 

programot nyújt, van futópálya és több sportpálya, a belvárosban lehet találni ingyenes 

kulturális programokat is. Azonban ha valaki szeretne részt venni a szervezett utazásokon, ha 

szeretne beülni egy-egy tapas bárba ( egy menü 10-15 euró, egy tapas 2,5 euró, két főre egy 

vacsi 40-50 euró), akkor rendelkeznie kell egyéb forrásokkal is. Az Erasmus-os eligazításon 

800 euro per hó a javasolt összeg, persze ennél kevesebből is nagyon jól lehet érezni magát az 

embernek, de kizárólag a támogatási összeg nem elég! Fontos megjegyeznem, hogy nem havi 

lebontásban jön a támogatás, ami megnehezíti a beosztást: a teljes összeg ( amit a Learning 

Agreement – ben megjelölt tartózkodási időtartam alapján napra pontosan számolnak ki ) 

80%-át az egyetem a kiutazás előtt átutalja, a maradék 20%-ékkal pedig nem érdemes 

számolni, mert az majd csak bizonyos feltétételek teljesülése után a félév végén érkezik. 

Fontos, hogy legyen kezdőtőke, mert az albérletekre minden esetben kérnek egy havi foglalót, 

az ingatlaniroda is költséges, valamint biztosan lehet számolni bizonyos költséggel a lakással 

kapcsolatosan: esetleg be kell köttetni a netet ( szobák esetében ez nem probléma), pár 

háztartási dolog hiányozhat, tisztitószerek, berendezési tárgyak stb... 

Amennyiben párhuzamosan az otthoni tantárgyakat is teljesíteni kell, akár kétszer is haza kell 

repülni ( repjegy időben megvéve 15-25 ezer forint + 23 euró a busz Madridig, csak oda ). 

A tankönyvek drágábbak mint otthon (20-30 euró), bár a könyvtárakban mindent meg lehet 

találni. 

Van buszközlekedés a városban, éjszakai járatokkal, egy jegy 1.05 euró, egy havi bérlet 22 

euró. ( nincs diákbérlet). Azonban a városban gyalog is mindenhova könnyedén el lehet jutni, 

és van „bubi” is, egy évre 23 euró. Tekintetbe véve a városka domborzatát ebben az esetben 

edzőteremre már nem kell költeni... 

Diákmunka vállalására is van lehetőség, boltokban, kávézókban, gyorséttermekben 

részmunkaidőben. Sok helyi diák is dolgozik. 

 

Összességében tehát nagyszerű városka, nagymúltú, komoly egyetemmel. Minden Erasmus-

os elképzelést kielégítő / felülmúló , életre szóló élmény egy itteni félév. 


