
Spanyolország,  Környezetgazdálkodási  agrármérnök  
  
  

Élménybeszámoló 
Universidad Politécnica de Valencia 

 
A Corvinus Egyetem harmadéves környezetgazdálkodási agrármérnök hallgatója vagyok. 
Korábbi tapasztalataim alapján már beiratkozásomnál tudtam, ha lehetőségem lesz rá, szakmai 
gyakorlatomat szeretném külföldön elvégezni. Ezért is jelentkeztem az Erasmus programba.  
 
Kiutazásom előtt több mint egy évvel pályáztam az Erasmus ösztöndíjra. Szakmai 
gyakorlatomat szerettem volna külföldön elvégezni, és ehhez szerettem volna támogatást nyerni 
az alapítványtól. A támogatást könnyen elnyertem, habár még nem volt fogadó helyem. Ezt 
majdnem egy éves kutatás követte, míg végül az utolsó pillanatban sikerült egy fogadó helyet 
találnom egy valenciai egyetemen. A papírmunka elvégzése után már úton is voltam 
Spanyolország felé.  
 
Az utazás nem volt egyszerű, ugyanis Magyarországról nincs közvetlen járat Valenciába. A 
legegyszerűbb lehetőségnek az tűnt, ha Barcelonába repülök, majd onnan vonattal folytatom 
utamat. Szerencsére az út zökkenőmentes volt, és a korai indulásnak köszönhetően délután már 
Valenciában voltam.  
 
Valencia egyébként Spanyolország harmadik legnagyobb városa, Valencia tartomány 
központja. A Földközi tenger partján található városban megközelítőleg egymillióan élnek. A 
rengeteg történelmi műemlék mellett nagyon sok új épület is található. Többek között a 
Santiago Calatrava által tervezett Ciudad de las Artes y Ciencias és az Oceanografíco híres 
fehér épületei, vagy a Forma 1 és az America cup kedvéért felújított kikötő és környéke. A 
város közepén keresztülhúzódó Turia nevű park remek lehetőséget nyújt a sportolásra, 
kikapcsolódásra. A park egyébként az egykor a városon keresztülhúzódó Turia nevű folyó 
helyén lett kialakítva. A tartomány saját nyelve a 
valenciano, ami lényegében nem különbözik a katalán 
nyelvtől, de mindenki beszéli a hivatalos spanyol nyelvet 
is.  
A gasztronómiára nagy hatással van a közeli tenger. 
Rengeteg tengeri finomság kapható, és innen származik 
az egész Spanyolországban híres paella.  
A város remek kulturális élettel rendelkezik. Állandóan 
kínál valami programot az ide látogatóknak. A nagyobb 
ünnepek mellett szinte mindennaposak a kisebb vallási vagy városi ünnepek. 
 
Megérkezésemkor teljesen véletlenül, a város legnagyobb ünnepének, a las Fallas-nak a 
közepébe csöppentem. A fesztivál élménye felejthetetlen volt. Egy teljes hétig tartó mulatság, 
rengeteg helyi népviseletbe öltözött emberrel, felvonulásokkal és hatalmas papírmasé 
szobrokkal, amit az ünnep végén elégetnek.  
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Ennek köszönhetően sajnos lehetetlen volt, hogy megérkezésemig szállást találjak magamnak. 
Szerencsére a valenciai ESN szervezet segítséget nyújtott és segítettek szállást találni az első 
néhány napra. 
A későbbiekben az ő közreműködésükkel sikerült végleges apartmant is találnom. 
Segítségükkel beköltözhettem új lakhelyemre, egy éppen távozó olasz srác helyére. 
A lakást egy olasz és két lengyel lánnyal osztottam meg. Mindannyian Erasmus programon 
tanultak, de velem ellentétben már szeptember óta kint tartózkodtak, így már nagyon jól 
ismerték egymást. Mondanom sem kell, mind a hárman remekül beszéltek angolul és spanyolul. 
Szerencsére könnyen beilleszkedtem, és rengeteg közös programunk volt együtt.   
Az albérlet egy négyszobás földszinti lakás volt, remek helyen, közel az egyetemhez és a 
városközponttól sem túl messze. A bérlése havi 175€ volt fejenként, de a rezsivel és egyéb 
kiadásokkal együtt megközelítette a 200€-t. A főbérlők nagyon rendesek voltak, bármi 
problémánk volt, azonnal segítettek.  Egyetlen hátrány, hogy csak spanyolul beszéltek, így én 
nem társalogtam túl sokat velük, de a lányok szerencsére ebben is segítettek.  
A jó társaságnak köszönhetően a programokban sem volt hiány. A szeptember óta kint töltött 
idő alatt rengeteg emberrel kötöttek barátságot, akiket így én is megismerhettem. A rengeteg 
olasz mellett Európa minden tájáról szereztem új barátokat.  
 
A gyakorlatot az Universidad Politécnica de Valencián teljesítettem. Az egyetem hatalmas, 

több mint 34000 hallgatója van.  Az épületek gyakorlatilag egy külön 
városrészt foglalnak el. Az egyetemet 1971-ben alapították, jelenleg 
négy campusa van, kettő Valenciában, egy-egy pedig Gangiában és 
Alcoliban. A diákok 14 karon tanulhatnak, a szépművészeti tárgyaktól 
az építészeten keresztül egészen agrárképzésig. A remekül felszerelt 
tantermek mellett sportpályák, uszoda és sziklamászó fal is szolgálja a 
diákok kényelmét. Természetesen rengeteg külföldi diák tanul itt, 
ugyanúgy, ahogy a város másik egyetemén, az Universidad de 
Valencián is. 

A gyakorlatom munkája egy egyéni kutatást takart a szélenergia témakörében. Heti 
rendszerességgel találkoztam a tanárommal, és beszéltük meg, hogy hogyan folytassam a 
munkát. Nagyon rendes volt, és mindenben segített. Folyamatos email kapcsolatban voltunk, 
bármilyen problémával fordulhattam hozzá a munkám során. 
Egyetlen hátránya, hogy így nem voltak csoporttársaim, akikkel együtt dolgozhattam, vagy 
szorosabb barátságot köthettem volna.  
 
A közlekedés meglehetősen drága. Érkezésemkor az alig 4 órás vonatútért több mint 40 eurót 
kellett fizetnem.  
A városon belüli tömegközlekedés sem olcsó. A busz és metrójegyek nagyjából másfél euróba 
kerülnek. Ezeket nem is használtuk túl gyakran, ugyanis szinte mindenhova el lehet jutni 
gyalog. Körülbelül 30-40 perc alatt el lehet sétálni a város szélén lévő egyetemtől a központba.  
A városba kerékpárral lehet a legjobban közlekedni. A rengeteg kerékpárút mellett egy 275 
állomásból álló kerékpárkölcsönző hálózat is rendelkezésre áll. A neve Valenbisí és egy évre 
18 euróba kerül. Habár én csak 3 hónapig használtam, még így is megérte előfizetni rá. Ezért 
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az árért 30 percig ingyen használhattam a bicikliket. Ennyi idő alatt akár az egész városon át 
lehetett tekerni.  
 
Mint egész Spanyolországban, az éjszakai élet természetesen itt is pezseg. A Tarongers nevű 
campuson minden csütörtök este több ezer diák gyűlik össze botellonra, hogy együtt 
beszélgessenek és igyanak. Ez egyébként a város más helyszínein is jellemző, a fiatalok az bulik 
előtt a közterületeken találkoznak és készülnek az esti szórakozásra.  
A különböző Erasmus diákszervezetek, mint például a Happy Erasmus vagy az Erasmus Life 
rengeteg programot szerveznek az itt tanuló külföldieknek. Teljesen ingyen lehet hozzájuk 
csatlakozni és cserébe ingyen belépőket adnak a város legfelkapottabb szórakozóhelyeire, mint 
például a las Animasba, vagy a Ciudadban található Myába. Emellett kirándulásokat és 
kulturális programokat is szerveznek.  

Egy Erasmus ösztöndíj remek lehetőséget nyújt az utazásokra is. Kintlétem alatt szerettem 
volna minél jobban megismerkedni az ország kultúrájával. Szerencsére ebben sem volt 
hiányom. Beköltözésem után újdonsült lakótársaim megkérdezték, nincs-e kedvem velük és 
barátaikkal tartani egy andalúziai körutazásra. Természetesen igent mondtam. Bérelt autóval 
jártuk végig Dél-spanyolország legnagyobb városait, Granadát, Córdobát, Sevillát, majd 
repülővel jöttünk haza. Az úton rengeteg gyönyörű dolgot láttunk. Olyan híres helyeket mint 
az Alhambra vagy Trifa, Európa legdélebbi pontja.  
Másik kirándulásom a közeli Gandiába vezetett, ahol az egyetem kihelyezett campusán tanuló 
magyarokat látogattam meg. Habár a városban nem volt túl sok látnivaló, a tengerpart sokkal 
szebb és tisztább volt, mint Valenciában.   
Utolsó utazásom Barcelonába vezetett. Mivel közvetlen repülőjárat csak innen jön 
Magyarországra, így nem volt kérdéses, hogy hazafelé is érintenem kell a várost. Ha már ott 
voltam, gondoltam nem hagyhatom ki, hogy alaposabban megnézzem. 2 nap alatt próbáltam 
végigjárni a legnagyobb nevezetességeket.  
 
Spanyolország hírhedt arról, hogy nem túl sok ember beszél angolul. Ez sajnos igaz, az emberek 
nagy része csak spanyol nyelven tud kommunikálni. Aki nem beszél spanyolul, nem árt, ha 
kiutazása előtt vesz néhány spanyol leckét. Nekem 
sajnos erre nem volt időm, így az első időkben volt 
némi problémám a nyelvvel. Emellett az egyetem is 
rengeteg nyelvi kurzust kínál a hallgatóinak. Sajnos 
ezzel sem tudtam élni, mert a tanévkezdés után egy 
hónappal érkeztem, és már az összes hely betelt. Így 
sajnos spanyol nyelvtudásomat nem tudtam 
megfelelően bővíteni. Az otthoni tanulással sikerült 
néhány dolgot megtanulnom, de éppen csak annyit, 
hogy ne legyek elveszve egy teljesen idegen országban. Elég szégyen hogy lustaságom csak 
ennyit engedett, de mivel a nyelv nagyon megtetszett, nem tartom kizártnak, hogy a jövőben 
belefogok egy spanyol nyelvi kurzusba. 



Spanyolország,  Környezetgazdálkodási  agrármérnök  
  
  
A nyelvtanulásban és az ismerkedésben is nagy segítséget jelenthet egy ’’tandemes’’ segítő. Én 
sajnos erre is csak később jöttem rá, amikor már késő lett volna. Szerencsére így sem voltam 
egyedül, de azért az első hetekben jó lett volna, ha van, aki segít eligazodni. 
 

A Valenciában eltöltött három és fél hónapot nagyon élveztem. A rengeteg élmény mellett új 
barátokat is szereztem.  A szakmai fejlődésem mellett úgy érzem emberileg is nagy nyomot 
hagyott bennem. Remek időszak volt, amit soha nem fogok lefelejteni.  Mindenkinek csak 
ajánlani tudom, hiszen egy életre szóló élménnyel fog gazdagodni.  

 

 


