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 A Madridban töltött félév nekem minden szempontból borzasztó vegyes élmény. 

Küzdéssel és csalódásokkal, ugyanakkor sikerekkel és vidámsággal tűzdelt időszakot élhettem 

át ott.  

 Én szociális munkás szakon tanultam kint, mindent spanyol nyelven. Fontosnak tartom 

leírni, hogy én őszintén azoknak javaslom ezt az Erasmust, akik magabiztos spanyol 

nyelvtudással rendelkeznek, mert a tananyag nehéz, és a megfelelő felkészültség nélkül aligha 

teljesíthetőek a követelmények. A szak maga viszonylag kicsi, pláne az egyetem 

viszonylatában, ami az egyik legnagyobb Spanyolországban. Ennek megfelelően a szakon az 

Erasmusos hallgatók száma is igen csekély. Itt külön szak-specifikusan Erasmusos programok 

nem is szerveződtek, csak globálisan, az egész egyetem Erasmusosainak. Tudni kell azt is, 

hogy ez a szak nem az egyetem városi campusán van, hanem kicsit kijjebb, tehát mindenképp 

számolni kell azzal, hogy nem túl könnyű más szakokról tárgyakat felvenni. 

 Maga a tárgyfelvételi rendszer és az adminisztrációs procedúrák sokban különböznek 

az itthonitól, de Sandra, az ottani Erasmus koordinátor nagyon kedves és segítőkész, így ezzel 

nem valószínű, hogy bárkinek gondja akadna. Az oktatás felépítése is kicsit más, ahogyan az 

osztályzás is, de ezek mind olyan dolgok, amikhez hamar hozzászokik az ember, és nem 

gondolom, hogy jelentőséget kéne nekik tulajdonítani az Erasmus kiválasztásánál. 

 A város maga csodálatos és elbűvölő, az apró furcsaságokkal és szokatlan 

szokássokkal együtt. Más, mint Budapest, a legjobb értelemben. Az emberek jellemzően 

nyitottak, jó kedélyűek, persze, ahogy mindenütt, itt is akadnak kivételek. Meg kell szokni a 

sziesztát például, hiszen könnyen belefuthatunk, hogy nem tudunk mindig akkor leugrani a 



boltba, amikor éppen szeretnénk, hiszen a belvároson kívül a kisebb boltok általában zárva 

tartanak délután kettő és öt között. Rajongva szeretik a focit, így ez jó téma lehet bárhol, 

bármikor, és majdhogynem bárkivel. Természetesen, ahogy a nyugat-európai fővárosok 

mindegyike, Madrid is drágább, mint Budapest. Az alapvető élelmiszereket az otthoniakkal 

közel azonos áron szerezhetjük be, de a szolgáltatások, a tömegközlekedés, a lakásbérlés 

például kifejezetten drágák, és ezek nehezen kikerülhető kiadások. 

 Összességében úgy gondolom, hogy jó tapasztalat lehet bárkinek, hiszen egy, a 

miénktől nagyon különböző kultúrát ismerhet meg közelebbről. Fontos azonban tudni, hogy a 

spanyol nyelv legalább társalgási szintű ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy az ember 

beilleszkedjen, és valóban a világuk részévé váljon. 

 Ha bárki többet szeretne tudni a dologról, forduljon hozzám bizalommal: 
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