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Másodéves voltam, amikor is kint töltöttem a tavaszi félévemet a spanyol fővárosban, 

Madridban. Az előző évben pályáztam meg, szóval volt időm felkészülni az utazás előtt. 

Január végén került sor a kiutazásra, s júniusig tartózkodtam kint. Az utazásom nem egyedül 

történt, a csoporttársnőmmel együtt nyertük el a külföldi tanulmányutat. Nagyon tartalmas, 

élményekkel teli volt ez a pár hónap. Úgy gondolom, új tapasztalatokkal, tudással 

gazdagodtunk. Imádok utazni, új kultúrát, helyeket, városokat, gasztronómiát, embereket, 

nyelveket megismerni, ezért nekem ez különösen nagy öröm volt, hogy egy teljesen új 

környezetben tanulhattam.  

Először a tanulásra, egyetemre térnék rá. Én a KRE-n kommunikáció és médiatudomány 

szakon vagyok, viszont Madridban, az Universidad Complutense de Madrid-on szociális 

munkás szakon voltunk. Ez nem a saját választásunk, a két egyetem így van egymással 

kapcsolatban. Ezen belül szabadon választhattuk ki azokat a tárgyakat, amelyeket szívesen 

tanulnánk. 3 tantárgyat vettünk fel, ugyanis a követelmény 10 kreditnyi tárgy volt. A madridi 

egyetemen 1 tantárgy 6 kreditnek felelt meg, s így jött ki 2 tárggyal a 12 kredit, de számolni 

kell azzal, hogy nem fog sikerülni valamelyik tárgy, s így okos döntés lehet még egy tárgyat 

felvenni, biztos, ami biztos alapon. A nálunk megszokott rendszerrel ellentétben ott az órákkal 

kapcsolatosan is akadtak újdonságok. Az első ilyen különbség, amit megemlítenék, az órák 

bontása. Itt minden óra 2 részből áll, amit egy elméleti, valamint gyakorlati rész tesz ki. Ezek 

általában 2 külön napon vannak, viszont ugyanazzal a tanárral. Az elméleti órák rendszerint 

két órásak, még a gyakorlati része egy órát vesz igénybe. A teória nagy csoportos létszámú, a 

professzor előadása tölti ki a két órát. Ezzel ellentétben a szeminárium kisebb csoportokban 

zajlik, interaktív jellegű. A mi egyetemünkhöz hasonlóan, ott is vezetve van a gyakorlati 

órákon a névsor, s a maximum három hiányzás a lehetséges. Ezzel ellentétben az elméleti 

órákon nincs ilyen, vagy legalábbis azokon az órákon, melyekre én jártam, nem volt. Az 

oktatás nyelve spanyol. Ezt különösen hangsúlyoznám, ugyanis elengedhetetlen a bizonyos 



szintű nyelvtudás. Az én tapasztalataim alapján teljes mértékben magunkra vagyunk utalva, 

semmiféle segítséget nem kaptunk, mindent önerőből intéztünk. Az órák teljes mértékben úgy 

zajlottak, mintha mi ott sem lettünk volna. Ezt úgy értem, hogy nem beszéltek lassabban a 

kedvünkért, nem kaptunk jegyzeteket, szótárt, s segítséget. Ugyanazokat a feladatokat, 

beadandókat kellett teljesítenünk, amiket a spanyol anyanyelvű csoporttársainknak. Ezt az 

ember először úgy érzi, hogy beledobták a mély vízbe, de miután ezt megszokja, csak a 

hasznára válik és természetesnek fog tűnni. Egy jó tanács az órák felvételével kapcsolatosan. 

Érdemes az egyetemen informálódni az órákkal, tanárokkal kapcsolatosan, s kikérni az 

ottaniak véleményét. Mi ezt az 1. információs, körbeigazítós napon tettük meg. Az önkéntes 

diákok elmondták a véleményüket, s megpróbáltak mindenben segíteni. Miután egyénileg 

összeraktuk az órarendünket, az Erasmus koordinátor véglegesíti ezt. Ott a Neptunnak 

megfelelő rendszer a Campus Virtuál, amihez a megfelelő adatokat, s segítséget a 

beregisztráláshoz szintén tőle kaptunk meg.  

A vizsgák nálunk írásbeliek voltak, azonban nagyon nehezek. Azt az információt kaptuk, 

hogy ott minden vizsga írásbeli, kérvényezni lehet a szóbelit, amennyiben valaki azt szeretné.  

Maga az egyetem viszonylag a központban van, de a mi campusunk a Somosaguas-on volt, 

ami lényegesen kint van. Az eljutás tömegközlekedéssel nagyon egyszerű, ami jól kiépített, 

sok metróhálózattal. Külön busz van, amivel ellehet jutni az egyetemre. Ha már 

tömegközlekedés, megemlíteném, miképp is működik ez. Vannak lényeges különbségek, 

amikről nem árt tudnunk. Első ilyen… ott nincs diákbérlet, vagyis nem ahhoz van kötve, hogy 

valaki még diák, vagy sem, hanem az számít, hogy mennyi idős az illető. Ha jól emlékszem, 

24 év alatt van lehetőségünk arra, hogy megvehessük a kedvezményes bérletet. A város 

különböző zónákra van felosztva, s amennyiben csak az A zónára szeretnénk bérletet venni, 

ez havonta 35 euro. Azonban nem ez az egyetlen olyan dolog, ami eltér a megszokottól. Első 

lépésként ugyanis egy mágneses fotót kell csináltatnunk a fényképünkkel, s erre a kártyára 

fogjuk aztán minden hónapba tölteni a bérletet. Ennek a módja nem annyira bonyolult, mint 

amennyire első hallásra tűnik. Internet segítségével meg tudjuk nézni, hol vannak ezek az 

irodák, viszonylag sok van belőlük. Fel vannak tüntetve a szabad időpontok, s online le tudjuk 

foglalni a számunkra megfelelőt. A fényképet a helyszínen készítik el, s perceken belül 

átvehetjük a mágneskártyát is, amire azután rátölthetjük a bérletet.  

A lakhatással kapcsolatosan is megosztanék pár információt. Én abban a szerencsés 

helyzetben voltam, hogy már jóval a kiutazásom előtt megvolt a lakás. Én interneten keresztül 



találtam meg az alkalmas lakást. Egy közösségi portálon létrejöttek különféle csoportok, 

melyek lakásokat hirdetnek Madridban. A belvárostól egy 25 percre laktam, de ennek nem 

éreztem semmilyen hátrányát, ugyanis mint ahogy az előbb említettem, nagyon jól kiépített a 

metróhálózat, s a lakhelyünktől 3 perc sétára volt a metrómegálló. Hárman laktunk együtt. 

Volt egy portugál lakótársunk, valamint a magyar egyetemi csoporttársam. Mindnyájunknak 

külön szobája volt, valamint egy nagy nappali is a lakás részét képezte. A tapasztalataim 

nagyon pozitívak voltak, ugyanis a lakás teljesen felújított, nagyon szépen berendezett és 

felszerelt volt. Ez havi 300 euróba került, ami olcsónak számít a kinti árakhoz képest.  

 


