
Kedves Olvasó! 

Nyuli Dorottya vagyok, az ÁOK ötödéves hallgatója, 
és a 2020/2021 tanév tavaszi félévét töltöttem 
Spanyolországban (Valladolidban) Erasmuson. 

Nagyon sok ügyintézéssel járt a kiutazás (főleg a 
covid és a félig online oktatás miatt), de mindig 
kaptam segítséget és visszanézve maximálisan 
megérte az erőfeszítést. 

Spanyolország a kultúrájánál fogva nagyon nyitott, 
befogadó, rengeteg program volt az erasmusus 
diákoknak: hetente buszos kirándulások 1-1 napra különböző városokba, egyetemi 
hegymászócsapat, atlétikacsapat, szabaduló szoba, bulik és kulturális programok. Mindenhol 
szívesen láttak minket és segítettek ahol tudtak, a helyi ESN hálózat nagyon jól működik. 

A félév folyamán bekapcsolódtam az egyetemi atlétika és hegymászócsapatba, előbbibe 
egyetlen külföldiként, nagyon érdekes élmény volt, hamar megtaláltam a helyemet.  

Nehézségként a nyelvi oldal említeném és a szervezettség alacsonyabb fokát: Sajnos 
általánosságban elmondható, hogy nem igazán beszélnek angolul (tanárok sem), mindent 
spanyolul kell intézni. Így viszont a félév végére mindenki megtanul szépen spanyolul, főleg 
hogy van egy 10 hetes nyelviskola is a cserediákoknak, ami szintén sokat segített. 

Az egyetem kevésbé szervezett, mint a SOTE, a honlapokat nem nagyon frissítik és más az 
oktatás rendje is: Nincs blokkrendszer, hetente váltanak elméleti és gyakorlati órák között. 
Kiérkezve ezt elég nehéz volt átlátni, de végetlenül segítőkészek voltak, ha kellett háromszor 
is elmagyaráztak mindent. 

Árak szempontjából Valladolid szerintem nagyon jó hely, sokkal olcsóbb, mint a főváros. 
Sajnos szálláskeresésben ebben a félévben nem tudott segíteni az egyetem a covid miatt, 
szerencsésebb időkben mindig segítenek az érkező hallgatóknak. Végül egy nagyon jó 
albérletet találtam, másik 3 külföldi diákkal. 

Közlekedés szempontjából is  békés kis város, gyalog el lehet jutni mindenhova, nem is 
kellett bérletre költenem. Valamint az egyetemtől lehet fél évre bérelni bicikliket, ha arra 
van igény. 

Az oktatás idén rendhagyó volt, naponta váltották egymást a csoportok a személyes és 
online órákkal, erre az elején nehéz volt ráállni és megérteni (maszk alatt mondott spanyolt 
online megérteni még a helyieknek sem volt mindig egyszerű). Viszont nagyon rugalmasak 
voltak az oktatók, megengedték, hogy a csoportomtól függetlenül minden nap személyesen 
járjak órákra, hogy könnyebben áthidaljam a nyelvi akadályokat. 



A vizsgákat nagyon komolyan veszik, sokat kell rájuk tanulni, de ehhez minden feltétel adott: 
egyetemi könyvtárak, internet stb. Minden vizsga tesztvizsga, és kifejezetten részletekre 
kérdeznek. Viszont külföldiként kérhető egy picit több idő, ami nagyon sokat számít.  

Összességében nagyon jó szívvel ajánlom Valladolidot és Spanyolországot is. Kellemesen más 
a kultúra, hatalmas a pezsgés és a nyitottság. Felejthetetlen félévet töltöttem kint amiért 
nagyon hálás vagyok  

 

 


