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A 2015/2016-os tanév tavaszi félévét a spanyolországi Salamancában töltöttem. Az előttem 

kint tanuló diákok beszámolóihoz nem tudok sok minden újat hozzátenni, inkább csak 

kihangsúlyoznám, hogy Salamanca Nyugat-Spanyolországban van, így nem jellemző rá az 

Andalúziáról kialakított „spanyol kép”.  A mediterrán éghajlat sem jellemző, a félév alatt 

átlagosan melegebb volt Budapesten, mint itt. 

Erasmus alatt elsősorban az egyetemi élet a meghatározó. Az adminisztráció többnyire hajat 

tépően lassú, ugyanakkor nem kacifántosabb a magyarnál, szóval el lehet boldogulni. 

Érdemes elmenni a félév elején tartott tájékoztató napra, összeismerkedni a többi diákkal és 

közösen kitalálni: mit, mikor és hogyan kell csinálni. Az ügyintézők kedvesek, viszont 

abszolút nem beszélnek angolul, ezért az erasmusos dokumentumokat is nehezen értelmezik 

néha - nálam például nem tudtak mit kezdeni a ’learning agreement’ kifejezéssel. Aki tud, az 

első napokban spanyolajkú emberrel menjen ügyet intézni, sokkal hatékonyabb és gyorsabb a 

folyamat.  

Az órák nehezek, a gyakorlatokon részt kell venni, órai feladatokban, prezentációkban. 

Hasznos lehet tanárokkal személyes kapcsolatot teremteni, odamenni hozzá a 

követelményekkel kapcsolatban, mivel így könnyebb elnyerni a tanár szimpátiáját, esetleges 

segítségét a vizsgákkal, tanulnivalóval kapcsolatban. 

Az egyetem pszichológia intézete a város szélén van, ez szerencsére maximum fél óra sétálva. 

A lakáson és az egyetemre tett út hosszán is lehet spórolni az óvároson kívülre költözéssel. Én 

félúton laktam a főtér és az egyetem között és a bérleti díjért kevesebb, mint 150 eurót 

fizettem. Ősszel kicsit emelkedhetnek az árak, mert több a diák, de rengeteg a kiadó lakás, 

szóval nem kell lecsapni rögtön az elsőre. Lehet előre foglalni lakást, vagy pár nappal a 

megérkezés után. Én az utóbbi mellett döntöttem és nem bántam meg, mert az internetes 

hirdetések magasabb áron kínáltak szobákat. 

Az egyetem mellett természetesen az ismerkedés és az éjszakai élet is fontos. A lakosság fele 

nyugdíjas, a másik fele pedig diák, szóval minden hétköznap van valamilyen esti program- 

koncert, meccsnézés, tánc, language exchange, vagy egy házibuli. Nappali fényben is érdemes 
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körülnézni, Salamanca nagyon élénk város, múzeumok és turisták tömkelegével. Már a 

Google képtalálatok alapján is nagyon szép hely, élőben még varázslatosabb. Ugyanakkor 

van, amit az internet nem dob ki elsőre - nem csak az óváros gyönyörű épületei között lehet 

sétálni, van egy pici alternatív negyed, rengeteg graffitivel, horgolt fával és biciklitárolókkal 

annak, akit inkább ez hoz lázba. Kortárs múzeum is van, igaz, kicsit messzebb a központtól, 

de érdemes kilátogatni. 

Persze Salamanca minden bája ellenére kisváros marad, így egy hónap után a többség 

nyakába veszi Spanyolország többi részét. Sok szervezett programot is ajánlanak, a közeli 

városokba tartott, egynapos kiruccanásokra érdemes befizetni, nagyjából ugyanannyiba kerül, 

mint egyéni szervezésben és nagyon jó tud lenni a hangulat.  

Az itt töltött idő minősége elsősorban a kreativitáson múlik, így minden spanyolul tudó 

diáknak csak ajánlani tudom Salamancát. A következő félévet motiváltabban, frissebben 

tudom kezdeni Budapesten, ennyi meghatározó élmény után. 

Aki több, vagy konkrét információt szeretne, nyugodtan keressen: blankoca@gmail.com 

 

 


