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Kezdetek 

Elsőéves hallgatóként jelentkeztem pszichológia szakról, másodév őszi félévére 

Madridba. Nem szerettem volna csúszni, ezért én itthon is minden tárgyat felvettem, 

illetve kint a minimum 3+1 biztonságit. Kint is van pszichológia szak, így én az összes 

tárgyat a saját szakomról választottam. A két egyetem szerződése értelmében a tárgyaid 

50%-át végezheted angolul, a többit spanyolul kell. A tárgyak kiválasztása viszonylag sok 

kutatással jár, mire kiigazodsz a fogadó intézmény honlapján, illetve ősszel nem garantált, 

hogy a választott tárgyakat meghirdetik, lehet órarendi összeférhetetlenség is. Ezért az 

órarended majd kiérkezés után tudod véglegesíteni.  

Az én esetem annyiból volt speciális, hogy külföldi tartózkodás miatt csak a szemeszter 2. 

hetén érkeztem Madridba, így mindent önállóan kellett felfedeznem/megoldanom. Az 

Erasmus irodában csak kevéssé beszélnek angolul, viszont az e-mailekre mindig hamar és 

készségesen reagálnak. A spanyol középszint a minimum, ami szükséges mind az 

egyetemhez, mind a városi élethez, de a tanulmányokhoz határozottan érdemes annál is 

jobb spanyoltudással érkezni.  

Egyetem 

A pszichológia a Somosaguas kampuszon van, ahova Moncloa központtól az A jelzésű 

busszal (kimondottan az egyetemhez megy, gyakori indulással) nagyjából 15 perc alatt 

lehet kijutni. Szerintem az egyetem alapvetően nem könnyű, folyamatosan van házi 

feladat/beadandó/projekt munka, így nem csak a vizsgákra kell készülni. Erasmusosként 

nagyjából semmilyen könnyítés nem jár, egyszerűen bekerülsz az ott tanuló spanyolok 

közé, nincsenek Erasmusoknak meghirdetett tárgyak. Ezért is fontos a magabiztos 

spanyol nyelvtudás. Az angolul tartott órák színvonala nem túl magas, mivel a tanárok 

(és ahogy a helyi lakosság) sem beszélnek túl jól angolul. Ami még más, hogy itt minden 

vizsgának egyetlen időpontja van és mindenkinek akkor kell menni. Tehát ha otthon is 

több tárgyad van a két egyetem egyszerre nem lesz könnyű, főleg a vizsgaidőszak igényel 

komolyabb logisztikát. Az én esetemben például a spanyol vizsgákat egy héttel eltolták 

csőtörés miatt, de már minden repjegyem megvolt, így egy egész hetet vesztettem az itteni 

vizsgaidőszakból. Összeségében viszont mindenképp hasznos és jó élmény!  

 



 2   Szentes Dominika    

 

Szállás, élet Madridban 

Szerintem érdemes a madridi magyarok csoporthoz csatlakozni a Facebookon, nagyon 

segítőkész mindenki. Én is ott találtam a szállásomat, lényegesen olcsóbb albérletet 

bérelni, mint kollégiumba jelentkezni. Nagyon szerencsés voltam, 370 eurót 

fizettem/hónap, mindennel együtt (az árak egyébként bőven 400/450 euró felett vannak 

a városban). Hárman laktunk együtt, külön szobákkal, mind magyarok. Nagyon jól jött az 

elején, hogy ők már tudtak mindent a kinti életről! Legazpi metrómegállótól pár perc 

sétára laktam, nagyon nyugodt, biztonságos környék a közlekedés pedig kiváló. Metró és 

sok busz is van a közelben, az egyetemre nagyjából 50 perc alatt értem ki mindennel 

együtt. Szinte minden sarkon van kínai kis ABC, illetve elérhető több nagyobb bolt is (pl.: 

Día, ami olyan, mint itthon a SPAR vagy az AlCampo, ami az itthoni Auchan). 

Kint nincs diákbérlet, életkorhoz kötötten lehet 26 év alattiaknak kedvezményes havi 

bérletet venni, ami 20 euró/hónap. Érdemes ezt érkezés előtt 1-2 héttel már megrendelni, 

hogy postázni tudják a kinti címedre. Így ha metróval jössz be a városba a reptérről, elég 

egyszer megvenni a 3,5 eurós reptéri kiegészítőt, illetve egy utazás 1,5 euró. Utána pedig 

tudod majd használni a megrendelt bérletet. Nincsenek jegyek, az automatából kell 

műanyagkártyát venni és azt feltölteni, illetve lecsippantani minden közlekedési 

eszközön. Ez a havi bérlet érvényes a Toledóba közlekedő buszokra is, ne hagyjátok ki! 

Az élet nem olcsó, tehát mindenképp javasolt tartalékokkal érkezni, mert a támogatás nem 

fedez minden költséget. Szerintem főzni a legérdemesebb, a gyorséttermek nem 

gazdaságosak hosszútávon (csak egy példa: egy családi pizza majdnem a havi bérlet ára).  

Madrid a lehetőségek városa! Bármilyen programok iránt érdeklődsz is, Madridban biztos 

találni fogsz hozzá helyszínt, eseményt és társaságot is. Az éjszakai élet is hihetetlen 

nyüzsgő. Látogass meg mindent, amit csak tudsz a városban! Ha egyedül érkezel és 

társasági ember vagy, hasznos belépni a különböző hallgatók által kezelt csoportokba, 

sok-sok színes programot szerveznek heti szinten. Főleg a kint tartózkodás elején nagy 

segítség, hogy nem vagy egyedül, megismerheted a többi Erasmusos, illetve spanyol 

hallgatót is. 

 

Mindent összevetve csak ajánlani tudom a kiutazást! A nehézségek ellenére rengeteg 

színes és felejthetetlen élményben lesz részed! Viszont megfelelő nyelvtudás és félretett 

pénz nélkül nem javaslom. Ha viszont csak az ismeretlentől való félelem tart vissza, ne 

habozz, vágj bele! 

Ha valamiről még szeretnél bővebb információt, keress nyugodtan: leelanxx7@gmail.com 


