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A 2020/21-es tanév tavaszi szemeszterét a madridi Universidad CEU San Pablo fogorvosi karán 

töltöttem. Bár a járványhelyzet bizonyos szempontból befolyásolta a kinti tanulmányaimat, alapvetően 

nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy sikerült kijutnom Erasmusra ebbe a csodálatos városba.  

A spanyol fogorvosi oktatási rendszer alapjaiban különbözik a magyartól. Madridban csak ötödévben 

kezdenek pácienst kezelni az egyetemi klinikán, negyedévig a monteprincipe-i campuson laboratóriumi 

gyakorlataik és előadásaik vannak. A COVID miatt sajnos nem volt lehetőségem részt venni az ötödéves 

klinikai gyakorlaton, így én a negyedévesek óráit vettem fel. Utólag nem bánom, hogy így alakult, mert 

ezeken a gyakorlatokon is hasznos tudásra tettem szert. A konzerváló fogászatnak megfelelő 

gyakorlatunkon például kipróbáltuk a gépi gyökérkezelést különböző rendszerekkel, ezen kívül 

tanultam implantációs protetikát, esztétikai fogászatot, fogszabályzást is. A félév végén minden 

tárgyból írásbeli vizsgánk volt, amiket az itthoni vizsgáknál lényegesen könnyebbnek éreztem.  

Az oktatás nyelve angol volt, de jelentkeztem az erasmusosoknak szóló spanyol kurzusra (ennek ára 

100 euró volt, de szerintem abszolút megérte), illetve a lakótársaimmal is gyakoroltam kint a spanyol 

nyelvet, így sokat fejlődött a nyelvtudásom. A félév során három napot tölthettünk a klinikán, ahol az 

ötödéveseknek asszisztáltunk, illetve a betegfelvételnél segédkeztünk. A klinikán szinte csak spanyol 

szavakat lehetett hallani, így ha valaki ötödévre jelentkezne, mindenképp érdemes előtte legalább 

alapszinten megtanulnia spanyolul.  

A campus ahol a gyakorlatok voltak Madrid külvárosi részén, Monteprincipeben volt. Én inkább a 

belvárosban béreltem szobát, a lakásunk az egyetemtől kb 40 percre volt tömegközlekedéssel. Örülök, 

hogy így döntöttem, mert itt sokkal több volt a szórakozási lehetőség, mint a campus környékén. 

Madridban szigorú szabályozásokkal ugyan, de a vírushelyzet ellenére nyitva lehettek az éttermek, 

bárok, múzeumok, konditermek stb. is, úgyhogy a szabadidőnk nagy részét ezeken a helyeken töltöttük 

a többi erasmusos diákkal. Hétvégenként általában a Madrid környéki kisebb városokban kirándultunk, 

de sikerült nagyobb utazásokat is megszerveznünk, így eljutottam Valenciába, Cádizba és Barcelonába 

is.   

A Madridban töltött félévem alatt gyönyörű helyeken jártam, megismerkedtem a spanyol kultúrával, 

életre szóló élményekkel és sok új baráttal gazdagodtam. Köszönöm az Erasmus Iroda munkatársainak 

és a fogadó egyetemem koordinátorainak, hogy lehetővé tették ezt az utazást és minden kérdésemben 

segítettek!  


