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 Az őszi félévemet Spanyolországban töltöttem, az Universidad de Salamanca (USAL) 

pszichológia szakán.  

 A városról 

  Salamanca egy meglehetősen kicsi város, Madridtól Észak- Nyugatra, kb 3 órára 

található. Habár a legtöbb magyar számára nem cseng ismerősnek a város neve, Salamanca 

hosszú múltra visszatekintő, turisták által előszeretettel látogatott város. Salamancaban több 

egyetem is működik, én az Universidad de Salamanca –n tanultam, ami a legrégebbi spanyol, 

Európában pedig a 4. legrégebbi egyetem. A város nagyon szép és Erasmusos szempontból is 

rengeteg előnye van. Ebben a kis városkában ugyanis hatalmas diákélet zajlik, rengeteg 

hallgató tanul itt, és külföldi tanulók száma is meglehetősen magas. Több szervezet is 

foglalkozik a külföldi diákokkal, melyek rengeteg programot szerveznek (pl. utazás, 

városnézés, ”nyelv- cserés” esték, stb..) kifejezetten Erasmusosok számára. A külföldiek 

közül legtöbben Olaszországból és Németországból jönnek, de Görögországtól Írországig 

majdnem minden országból megismerhetsz valakit. Ezeken kívül nagyon sok Dél és Közép- 

Amerikai tanuló is van, így Salamanca meglehetősen „multi-kulti” egyetemi élettel bír. 

Mivel Salamanca kis város, nagy előnye, hogy olcsó a többi nyugati országhoz és 

városhoz képest. Könnyen lehet olcsó kiadó lakásokat találni (átlagosan 200 euró+ rezsi, de 

én például 170 euróért béreltem szobát), az élelmiszerek is általánosságban kifizethetőek és 

nem utolsó sorban bulizni is viszonylag könnyen lehet. Kollégiumi szobát nem igazán 

érdemes keresni, mivel jóval drágábbak, mint az albérletek, és a szobakeresés is nagyon 

könnyen megy. Nekem, ahogy sokan másoknak is, mikor megérkeztem még nem volt 

szállásom, de két napon belül már három hely közül is választhattam. Érdemes a facebook 

csoportokba belépni (pl. Adeis, ESN és/vagy AEE), hiszen itt nagyon sok információhoz, 

hirdetéshez lehet könnyedén hozzájutni.  

Emellett a tömegközlekedést gyakorlatilag nincs értelme használni, ugyanis a város 

szinte bármely pontjáról gyalog negyed órán belül el lehet jutni a városközpontba. Az 

Erasmus- buddy program nem működik valami hatékonyan, de cserébe, ha problémád van, 

könnyen jutsz segítséghez akár ezeken a csoportokon keresztül is.  



Általánosságban elmondható, hogy nem csak az Erasmusos és az egyetemi szervezetek, de az 

egész város nagyon segítőkész és nyitott a külföldiekkel szemben. Fontos, hogy aki 

Salamancaba megy, ne számítson mediterrán időjárásra, habár ez a félév spanyol 

körülményekhez képest meglehetősen hidegnek számított, közel ugyanolyan volt az idő, mint 

Magyarországon.  

 

 Az egyetemről 

Az én szakomon szintén sok külföldi diák volt, ami nagyon hasznosnak bizonyult, így 

közösen próbáltuk értelmezni a különböző órán elhangzott információkat és felülemelkedni a 

számunkra már- már káoszos szervezésen. Az órák spanyolul vannak, van olyan tanár, aki 

beszél valamennyire angolul, de a legtöbb helyzetben spanyolul kell boldogulni. 

Általánosságban is elmondható, hogy alapszintű nyelvtudás nélkül elég nehéz boldogulni, 

érdemes minél jobban tudni a nyelvet, az egyetemi életen belül és kívül is. Nagy előnye 

Salamancanak viszont, hogy szépen beszélik a spanyolt, egy-egy andalúz diákot például már 

problémásabb lehet megérteni. :) Az órák általában 3 vagy 6 kreditesek, mindegyik egy 

elméleti és egy gyakorlati órából áll, amik háromnegyed órásak. A spanyol szervezésről és 

életvitelről elmondható, hogy elég hektikusan tartják magukat az időpontokhoz, nem igazán 

csinálnak nagy ügyet a késésből, persze ez tanárfüggő is. A papírokkal és beadandókkal 

viszont nem érdemes késni, mert ezzel például nem mindig elnézőek. Az elvárások nem 

feltétlenül alacsonyabbak, mert külföldi vagy, de a tárgyak teljesíthetőek, és a tanárok mindig 

hajlandóak meghallgatni a diákok kéréseit /panaszait.  

Én nagyon jól éreztem magam Salamancaban, sok tapasztalatot gyűjtöttem és rengeteg 

embert ismerhettem meg. Ezzel az élménnyel nem vagyok egyedül, az ismerőseim közül 

mindenki megtalálta a számára megfelelő programokat és nagyon jól éreztük magunkat. Jó 

szívvel ajánlom Salamancat mindenkinek, aki szeretné spanyol nyelvtudását elmélyíteni és 

egy igazi Erasmusos félévet megtapasztalni. :) 


