
Kedves Olvasó! 

 

Szeretnék bemutatkozni, Szlamka Lilla vagyok, fogorvostan hallgató a Semmelweis 

Egyetemen. Következő beszámolóm a Madridban töltött 2018/19 - es Erasmus tanévemről fog 

szólni. 

Én vagyok az első szerencsés hallgató, aki a madridi Universidad Ceu San Pablo fogorvosi karán 

tanulhattam Erasmusszal a Semmelweis Egyetemről. Izgatottan vártam hát szeptember 

elején, milyen kalandok várnak majd rám Spanyolországban, ezen a katolikus 

magánegyetemen. 

Az első félévet a kampuszon töltöttem, ahol negyedévig vannak az előadások és laboratóriumi 

gyakorlatok, mivel még nem beszéltem elég jól spanyolul ahhoz, hogy az ötödévesek klinikai 

gyakorlatához csatlakozhassak, és betegeket kezelhessek. A kampuszra Madridból a HÉV 

spanyol megfelelőjével utazhattam ki, igazi egyetemi központ, sok vidám hallgatóval. 

Másodévesekkel tanultam együtt a spanyol fogorvosi szaknyelvet, harmadévesekkel 

gyermekfogászatot, fogpótlástant, fogszabályozást, negyedévesekkel pedig implantológiát. 

Erasmuszosoknak volt külön spanyolóra is, ahol a nyelven kívül megismertük az ország 

kultúráját is. 

Az angol nyelvű fogorvosi karon én voltam ebben a félévben az egyetlen Erasmus hallgató, 

ami sok önállóságra tanított, illetve arra is, hogyan tudok bekapcsolódni egy már működő 

közösség életébe. Legtöbb csoporttársam Tajvanról jött ide tanulni, így a spanyol mellett ezt 

a keleti kultúrát is jobban megismertem, a kínai nyelvvel együtt, mivel előfordult jegyzet-

cserebere közben, hogy mosolyogva vettem észre, a padtársam kínaiul ír a laptopján. 

„Kultúrsokként” tapasztaltam, hogy egyedül én használtam füzetet az előadásokon, a többiek 

elektronikusan jegyzeteltek.  

A második félévben már a belvárosi, egyetemi klinikán gyakorlatoztam, ami hatalmas élmény 

volt számomra az összes nyelvi kihívással együtt. Rengeteget tanultam szakmailag és 

emberileg is.  

Boldogan vettem észre, hogy kinn létem során egy új hobbival is gazdagodtam, mégpedig a 

tánccal. A sok reggaeton buli mellett rengeteg „social dance” eseményen jártam, ahol 

megtanultam salsazni, bachatazni és kizombázni. Ezen kívül sokat kirándultam az Erasmus 

Student Network (ESN) szervezésében, felfedeztem más spanyol városokat, eljutottam 

Portugáliába az óceánhoz és mély barátságokat kötöttem. 

Ez az év rengeteget tett hozzá az életemhez, ezért az itthoni ESN tagjaként fogom „folytatni” 

az „Erasmus-létet”, és kívánom, hogy sok-sok hallgatótársam is ilyen szép és kalandos 

élményekben részesülhessen! Köszönöm szépen az itthoni- és a fogadó egyetememnek, 

illetve az Erasmus iroda rendkívül segítőkész munkatársainak ezt a remek lehetőséget!   


