
 

Apáczai Csere János Kar 

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés 

2012/13 II. szemeszter/levelező 

ERASMUS  

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 

 

Földi Nóra 

 

Milyen is volt… 



2012-ben határoztam el, hogy Erasmuson keresztül ki szeretnék menni Santiago de 

Compostela-ba. Itthon Rekreációszervezés és egészségfejlesztést tanulok, viszont a választott 

egyetemen - „Universidad de Santiago de Compostela” – csak Neveléstudományokat 

választhattam – Facultad de Educación social. Legfőképp azért szerettem volna kimenni, hogy 

a nyelvtudásomat fejlesszem, illetve, hogy jobban megismerjem a spanyol oktatást - kultúrát, 

hogy egyedül álljam meg a helyem. 

Az indulás nem volt zökkenőmentes. Főleg azért, mert az „ismeretlenbe” készül az ember. 

Fogalmam sem volt, hogy milyen a város, hogy fogok ott albérletet találni, eltalálni egyik 

helyről a másikra stb. De jól ki van találva, mert fel lehet keresni a korábbi Erasmusosokat, 

akik hasznos tanácsokkal tudnak ellátni. Így indultam én is. Az első lépésem az volt, hogy az 

előző félévekben kint járt embereket felkerestem, elolvastam az élménybeszámolókat. Az 

egyikük, egy lány, elég részletesen beszámolt az élményeiről. Többek között az is kiderült, 

hogy két kampusz van, egy északi és egy déli (Campus sur – campus norte). Mivel azt sem 

tudtam, mekkora a város, csak annyit a térképről, hogy a kettő között nagy a távolság, úgy 

felmerült a kérdés, melyiken fogok tanulni, hol keressek albérletet. A lány azt mondta, az 

északiban lesz, itthonról azt hallottam, hogy a déliben. Így végül az egyik közösségi oldalon 

megkerestem az idei Erasmus csoportot és sikerült az északi kampusz mellett szállást 

találnom. (Lakótársaim is a csereprogram résztvevői voltak.) Az itthoni indulás problémái 

többek között a csomag, vagyis „mit vigyek fél évre” , hogyan fogok eljutni A pontból B 

pontba. (Az európai uniós egészségbiztosítási kártyát mindenkép ajánlom!) Végül Január 20-

án érkeztem meg. 22-én mentem be az ORE-irodába, ami az óvárosban van. Ott igazolták le 

az érkezésemet, kaptam USC-s pólót, mappát, tájékoztatót az egyetemről. Tájékoztattak, hogy 

van egy csoport „ESN”, akik rendszeresen szerveznek programokat, kirándulásokat, segítenek 

az albérlet keresésében, kapsz a városról térképet, illetve igazából segítenek bármiben, 

amiben tudnak, úgyhogy egyből mentem is fel az 1. emeletre (ugyanabban az épületben). Itt 

kezdtem megnyugodni, hogy nem vagyok elveszve.  

A tantárgyakkal kapcsolatban is be kellett mennem a koordinátoromhoz, aki csak annyit 

mondott, hogy menjek a „dolores”-hez. Fogalmam sem volt, hogy ezzel mit akar, de a dékáni 

folyosót magyarázta, aztán végül meg is találtam. Kiderült, hogy az összes tantárgyam, amit a 

Learning agreement szerződésbe írtam az rossz, és az is kiderült, hogy nem az északi, hanem 

a déli kampuszban fogok tanulni. Itt megint elég tanácstalanul álltam a dologhoz. Dolores 

elmagyarázta, hogyan kell a tantárgyakat összeválogatni, hogy a tantárgyak kódját hogyan 

kell értelmezni, nagyon segítőkész volt. Miután az USC honlapján kiválasztottam a tárgyakat, 



vissza kellett mennem Doloreshez, majd újból az ORE irodába. Majd a szerződésmódosítást 

elküldték a hazai egyetemnek, így végül meg lett a 3 tantárgyam: 1. Experiencias y recursos 

en educación social (gyakorlat a szociális nevelésben); 2. Familia, escuela y comunidad en 

educación social (család, iskola, közösség a szociális nevelésben); 3. Educación ambiental y 

cultura de la sustentabilidad (környezetnevelés és a fenntarthatóság kultúrája).  

A tantárgyak általában 6 kreditesek. Egy tantárgyon belül több fajta óra van, szeminárium, 

gyakorlat stb. Így végül péntek kivételével egész héten voltak óráim. Az órák megértését 

nehezíti, hogy nem kasztíliai spanyolul beszélnek, hanem „gallego”-ul. Ez az ottani 

nyelvjárás, illetve a másik hivatalos nyelv a „castellano” mellett. A tanáraim közül csak az 

egyik ajánlotta fel, hogy kasztíliaiul tartja az órákat, így nem volt egyszerű. Összességében 

érdekesek voltak az órák, de az órakezdést elég komolyan veszik, és percre pontosan 

betartják. Katalógus is volt minden órán. A jegyeket a különböző óratípusokon kapott jegy, a 

gyakorlat, az órai munka és a vizsga jegy átlagai adják.  

Nyelvi kurzusokat is indítanak az abszolút kezdőktől a haladó szintig (ezekhez valamennyi 

önerő szükséges). Mivel én már korábban tanultam spanyolul és van felső fokú nyelvvizsgám, 

ezért én nem mentem nyelvi kurzusra, így erről sajnos nem tudok beszámolni. 

Visszakanyarodva az albérletre, miután kiderült, hogy a déli kampuszon fogok tanulni, 

gyorsan le kellett mondanom az albérletet, amiben már voltam és másik után kellett néznem. 

Rengeteg kiadó szoba van főleg a déli kampusz környékén, így nem volt nehéz, inkább az 

utánajárás volt problémásabb. 4 nap múlva már az új albérletben találtam magam. Amire oda 

kell figyelni, ha szobát akar az ember kivenni, hogy milyen fűtés van, központi vagy egyéni 

gáz, ugyanis az egyéni nagyon drága szokott lenni, még akkor is, ha alig van néha 

bekapcsolva. A másik dolog a hűtőszekrény és a fagyasztó. A mi albérletünkben 5 emberre 

volt egy pici hűtő és egy picike fagyasztó, amibe finoman szólva nem fért el semmi. Ami még 

problémás volt, hogy a meleg vizet nem bojler, hanem gázpalackból kellett előállítani (plusz a 

gáztűzhely is arról működött). Ez gond volt, mert a 7. emeleten laktunk, és kb. 2 hetente 

cserélni kellett a palackot, elvinni az üreset a benzinkútig és vissza a telivel. A sütő is fontos. 

Én miután beköltöztem vettem észre, hogy nincsen. Persze túl lehet élni sütő nélkül is, de jó, 

ha van!  

Az ösztöndíj összegéből az albérlet+étel, kis szórakozás megoldható, de az utazgatáshoz már 

azért kellett egy kis önerő is. Ha szobát akar valaki bérelni, én azt tanácsolom, hogy 200 

eurónál ne nagyon fizessen többet, mert arra még a rezsi is rájön. Ezt mindenképpen a 



főbérlőtől kell megkérdezni. Szerződést mindenképp kötni kell, ha biztosan ott maradtok. 

Kauciót általában mindenki kér, a szerződésben az is legyen benne, hogy köteles a távozás 

után azt visszaadni. Ezek fontos dolgok, mert volt kint egy lány, akinek nem adták vissza, 

mert a szerződés lejárta előtt hagyta el az albérletet. 

Rengeteg utat, kirándulást szerveztek egyrészt az ESN (az ORE iroda épületében), másrészt a 

Sharin Galicia nevű csoport. Én voltam mind a kettő csoporttal és nagyon tetszettek az utak, 

ezeket semmiképpen nem szabad kihagyni!   

A lakótársaimmal nagyon nagy szerencsém lett, mert nagyon jó barátok lettünk. Sőt, az egyik 

lányról kiderült, hogy ugyanazt tanulja, mint én, és a 3-ból két ugyan olyan tantárgyunk is 

van, így igen megkönnyítette az indulást. 

Santiago nagyon szép város, tele parkokkal, éttermekkel, látnivalókkal, bár az időjárás nem 

nagyon illik Spanyolország többi részéhez. Idén rengeteg eső esett, nagyon hosszú volt a tél, 

május közepén még téli kabátban jártunk. Viszont a hely hangulata úgy gondolom, 

kompenzálja az időjárást! Nagyon sok fiesta / buli van, rengeteg diák van a városban, így soha 

nem lehet unatkozni! Az emberek nagyon segítőkészek, nyitottak, barátságosak. Sok látnivaló 

van a városban, érdemes végigjárni a környéket is. A tapas bárokat, borokat, sonkát, 

tradicionális ételeket nem szabad kihagyni, illetve a tengeri halakat és tenger gyümölcseit is 

ajánlom, hiszen nem messze a várostól az óceánról hozzák a friss tengeri alapanyagokat, és 

szerintem talán a legfinomabb ételeket is ott ettem eddig. 

Életem egyik legszebb fél éve volt, örülök, hogy belevágtam. Ezúton szeretnék köszönetet 

mondani a Nyugat-Magyarországi Egyetemnek és a Tempus közalapítványnak, hogy 

ellátogathattam ebbe a különleges országba, és azt, hogy egy életre szóló élményben lehetett 

részem. 
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