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1. Milyen problémák merültek fel az utazás előkészítése kapcsán (kinti tanulmányi program vagy 
munkaterv összeállítása, egyeztetés itthoni tanáraival, nyelvi felkészülés, kiutazás 
megszervezése, biztosítás)?  
Semmilyen probléma nem merült fel.  
 
2. Okozott-e gondot a szállás biztosítása a fogadó országban? Ki segített a szállás 
megszervezésében? Milyen volt a szállás, mit tanácsos itthonról vinni?  
Szerencsém volt, mert egy barátomnál laktam, akit egy előző Erasmus szakmai gyakorlat alatt ismertem 
meg. Viszont, ha nélküle kellett volna boldogulnom, igen nehéz helyzetben lettem volna. Mivel 
szeptembertől kezdtem, és ha egyetemista szemmel nézzük, nem egy egész szemeszterre szerződtem, 
csak 12 hétre, akkor valószínűleg nagyon nehezen találtam volna szállást. Facebook-on létrehoztak pár 
csoportot kifejezetten fiataloknak, egyetemistáknak, de az ott felkínált szobákat minimum 4 hónapra kell 
kibérelni. Arra a kérdésre, hogy mit tanácsos itthonról vinni elég sok választ tudnék adni, de attól függ… 
Az időjárás melegebbnek mondható, mint az otthon megszokott. Október végén még 25 fok is van 
napközben. Tejfölt itt nem lehet kapni. 
 
3. Nehéz volt-e beilleszkednie, ill. sikerült-e a beilleszkedés, milyen kapcsolatot alakított ki a 
helyiekkel és a többi külföldivel? 
Nem volt nehéz, de ez egyéniségfüggő. Aki külföldre utazik az alapból is egy kicsit nyitottabb lesz. Az 
emberek kedvesek, de az intézményben kevés volt a külföldi diák, és az ott dolgozók, szinte csak 
spanyolul beszéltek, így azt javasolnám a Spanyolországba utazóknak, hogy mindenképpen vegyenek 
néhány spanyol nyelvleckét, különben nagyon nehéz dolguk lesz. Az első hónap mindig nehéz, utána 
már könnyebben kiismeri magát az ember.  
 
4. Meg volt-e elégedve a fogadó intézmény nyújtotta oktatás színvonalával, vagy szakmai 
gyakorlat esetén a fogadó cég által kiadott feladatok színvonalával? 
Nagyon örülök, hogy sikerült ide eljutnom, rengeteget tanultam a szakmámmal kapcsolatban. Az 
intézményben főként a narancs kártevőivel, illetve azok természetes ellenségeivel foglalkoztak. Egy ott 
tanuló Phd hallgató munkájában segédkeztem a Dél-Spanyolországból gyűjtött minták, rovarok 
meghatározásában. Teljes mértékben meg voltam elégedve.  
 
5. Tanulmányi programját vagy szakmai gyakorlatát végrehajtotta-e az előírt módon?  
Igen 
 
6. Kinti tárgyaiból vagy szakmai gyakorlatából mit fogadtak el itthon? 
Tanulmányaim befejezése után mentem. 
 
6. A küldő intézménnyel kapcsolatos észrevételei 
Nincs, minden kérdésemre kaptam választ. Sikeresen kiérkeztem és vissza is. 
 
7. A fogadóintézménnyel kapcsolatos észrevételei (Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a 
partneregyetem vagy a fogadó cég erőssége?) 
Az intézménynek felszerelései magas színvonalúak, az emberek barátságosak, nyitottak. 
 
8. Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét! 
Mivel az intézmény nem Valencia városhoz közel van, így két buszjárat szedi fel reggel a dolgozókat 
Valencia különböző pontjairól, illetve a külvárosokból. Én Burjassot-ban laktam, a busz 8-kor felvette az 
embereket és fél 9-re beértünk. 10:30-tól kezdődött a „tízórai” szünet, ott Almuerzo-nak hívják. Az 
intézményben található egy étkezde, bár, ahol általában ilyenkor elfogyasztottunk egy kávét, szendvicset, 
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de aki otthonról gyümölcsöt hozott, az is csatlakozott. 11:00-tól folytatódott a munka, 15:00-kor 
megérkezett a két busz, és hazavitte az embereket. Valencia városába 40 perc ±10 perc az út. Ezeket 
az időpontokat nem kell nagyon szigorúan venni, mert a mentalitás más, vagyis aki fél 10-re ért be (mert 
autóval jött), az tovább maradt, mert mindenki úgy van vele, hogy ’a munka legyen elvégezve’. 
 
9. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye? 
A pár éve épült Ciudad de las Artes y las Ciencias, vagyis „Művészetek és Tudományok városában” foglal 
helyet az Oceanográphic, amit ajánlok bátran mindenkinek, de a belépő ára nem mondható 
pénztárcabarátnak, viszont teljes mértékben megéri. A Paella Valenciana-t kötelező kipróbálni. Munkám 
során rengeteget tanultam és tapasztaltam: az intézmény rovartani részlege természetes ellenségekkel 
is foglalkozik, tehát számos érdekes fajjal találkoztam, tanultam meg azok taxonómiai besorolását.  
 
10. Egyéb fontos megjegyzés 
A spanyolok szeretik az édességet, a száraz süteményeket például, aki ebbe az intézménybe tervez 
menni, annak ajánlom, hogy valami hazai különlegességet (ami utazásálló) hozzon magával és az adott 
tanszék dolgozóit kínálja meg vele. Ha nem hoz, nem lesz baj, ettől nem lesz kevésbé rokonszenves az 
illető, de legalább jobban indít.  
Érdemes előre megnézni a nemzeti-, illetve valenciai ünnepeket, ugyanis ilyenkor általában ingyenes a 
belépés valamennyi múzeumba, ilyenkor a városban nagyon nagy tömeg van. 
 
 
 
 

 
Parazitoidok, természetes ellenségek vizsgálata, 
faji besorolása. 

 
Botanikus kert a város szívében. 
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A jól megérdemelt házi Paella Valenciana, a ház 
körülí munka, kertészkedés után a családdal és 
barátokkal. 

 
Oceanografic csodálatos élővilága, egy a sok közül. 

 


