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Emlékszem a pillanatra mikor Márkkal, egy akkor még számomra majdnem ismeretlen 

csoporttársammal, mindketten elnyertük az Erasmus ösztöndíjat Córdobába. Córdoba egy 

történelmi, spanyol kisváros Andalúzia tartományban. Nagyon vártuk a szeptemberi kiutazásunkat. A 

nyár lassan telt, és nem igazán hallottunk hírt a fogadó egyetemünkről, annak ellenére, hogy mi 

annak rendje és módja szerint időben elküldtük nekik az igényelt dokumentumokat. Kicsit aggódtunk, 

de mint kiderült aggodalmunkra nem volt ok.  

 Szeptember 9-én volt az első hivatalos tanítási nap. Ekkor már az órák is elkezdődtek, ami 

nekünk még nem volt világos, így csak a következő héttől kezdtünk bemenni az egyetemre és 

felmérni, hogy milyenek is a spanyol tanórák. Az első két hétben szabadon lehet bejárni az órákra, le 

és felvenni őket. Hiszen volt olyan diák, köztük én is, aki az ottani Neptunba náluk Sygma, csak 

szeptember legvégén lett beregisztrálva. Ehhez a regisztrációhoz mindenkinek saját időpontot kellett 

kérni, ami hasznosnak bizonyult a várakozás elkerülése végett. Az Erasmus irodában és a titkárságon 

is mindig kedvesen fordultak hozzánk, és igyekeztek segítséget nyújtani bármilyen problémánk 



adódott. Október elejétől, már hivatalosan mindenki bekerült a rendszerbe, de még mindig volt 

lehetőség a tárgyak módosítására. Végül én személy szerint három tárgyat vettem fel 18 kredit 

értékben, ez kicsit rizikós volt, mert így nem volt hibázási lehetőség. Én másoknak minimum négyet 

javasolnék, ha valami nem jön össze, vagy túl nehéznek bizonyul, ebből nem legyen semmi probléma. 

Bár alapvetően én úgy gondolom, hogy a tárgyak teljesen teljesíthetőek, a tanárok segítőkészek. Az 

óraszám magasabb, mint itthon. Egy tárgyhoz két előadás tartozik és egy gyakorlati óra. Előfordulhat, 

hogy egy tárgyat két tanár tanít, de erre olykor itthon is van példa. A jelenlét mindenkinek a saját 

felelőssége. Nem kötelező bejárni, de nagyon ajánlott. A vizsgán a tanárok megtudják mondani, hogy 

ki vett részt az órák nagy százalékán, még katalógus hiányában is.  Amellett, hogy a rendszeres 

óralátogatás segít abszolválni a tárgyat, pluszt is jelent, mert ha kétes a jegy, felfele kerekítenek. 

Fontos tudni még, hogy Spanyolországban 1-10-ig van az osztályzás, és 5 a minimum, amit el kell érni, 

hogy a tárgy teljesítettnek minősüljön. Én három tárgyat vettem fel, egy történelmet, irodalmat és 

egy angol nyelvfejlesztést. Utólag hasznosnak gondolnám, ha felvettem volna egy spanyol nyelvű 

tárgyat is, már csak a gyakorlás kedvéjért. A tárgyak érdekesek voltak és a tanárok színvonalas 

óraadóknak bizonyultak. Számonkérés évközben nem igazán volt jellemző, bár más tárgyaknál lehet, 

hogy volt ilyen, mi nem tapasztaltuk. A vizsgaidőszak januárban van ugyanúgy, mint itthon, a vizsgák 

megismétlésére pedig februárban van lehetőség. Szerencsére ez utóbbi minket nem érintett.  

Beszámolómat az Erasmus-élet jellemzésével folytatnám. Egyszóval leírhatatlan. Bármit is 

írnék az élményekről, amiket szereztünk, muszáj átélni őket ahhoz, hogy valaki megértse az egész 

program lényegét.  

Mikor valaki megkapta az ösztöndíjat, a kezdeti kérdések közé tartozhat a szállás foglalása. 

Córdobában szerencsére van egy nagyon precíz, megbízható ügynökség, aki igényes szobákat ad ki 

kifejezetten Erasmusos diákok számára. http://www.somoserasmus.com/en/ Kezdetben féltem, 

mert ki tudja mi lesz az eredménye annak, ha interneten keresztül foglal az ember szállást, ráadásul 5 

hónapra. Emellett foglalót is le kellett tenni, aminek az összege egy havi bérleti díjnak felelt meg. Ez 

http://www.somoserasmus.com/en/


egy córdobai belvárosi szobánál 190-250 eurót jelentett, ami teljesen rendben van tekintve, hogy 

minden rendkívül közel van akár az egyetemre, akár az Erasmusos szórakozóhelyekre gondolunk. 

Lényeg a lényeg, hogy a cég teljesen korrektnek bizonyult, minden úgy volt, ahogy azt előzetesen 

leegyeztettük, és a szállás is pont olyannak bizonyult, amilyennek a képeken láttuk. Szerencsére meg 

tudtam azt is oldani, hogy Márkkal egy szállásra kerüljünk, így a későbbiekben, mindenben egymás 

segítségére lehettünk, és a félév végeztével egy nagyon jó baráttal lettem gazdagabb. A lakásban 

teljesen internacionális légkör uralkodott. Ketten voltunk magyarok, két francia és két koreai lány. 

Nagyon sok érdekes, értékes emberrel találkoztunk, és kötöttünk barátságot. Córdoba nem túl nagy, 

így az Erasmusos diákok sincsenek szétszóródva, emiatt könnyebb szorosabb kapcsolatokat 

kialakítani, nemcsak a közvetlen környezetből, de akár más campusok diákjaival is. A cég, akin 

keresztül a szobát találtam, utazásokat is szervez a diákoknak nagyon jó áron. Sajnos nekünk, 

magyaroknak a kevés is néha sok volt, de azért egy-két út teljesen finanszírozható a mindennapos 

kiadások mellett is.  

Ezen a ponton rá is térnék az anyagi részére a dolognak, ami egy igen sarkalatos pontja az 

Erasmusnak. Spanyolországnak ez a része Andalúzia jóval olcsóbb, mint Madrid. Ezt személyesen is 

volt szerencsém megtapasztalni, de ott élő ismerősök is alátámasztották. Az élelmiszerárak nagyjából 

megegyeznek az itthoniakkal, de egyes termékek akár olcsóbbak is. A vendéglátóegységek talán 

drágábbak, mint Pesten, de ez is helyenként eltérő lehet. Amire számolni kell, ha valaki utazni 

szeretne, az költséges lesz, ugyanis a vonat/buszjegy árak elég borsosak. Jó, ha az ember előre 

gondolkodik, és időben lefoglalja a jegyét.  

Végezetül, remélem, hogy sikerült hasznos információkat megosztanom a leendő Erasmusra 

jelentkezőkkel. Én csak bátorítani tudok mindenkit, hogy jelentkezzen, mert egy életre szóló élményt 

ad, és lehetőséget arra, hogy egy különböző élethelyzetben, egyetemi környezetben kipróbáljuk 

magunkat. A félév leteltével pozitív, felejthetetlen élményekkel, értékes tudással és egy kiforrottabb 

személyiséggel térhetünk haza.  


