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Az Erasmust már régóta ismerem, mindig is szerettem volna kihasználni az általa nyújtott 

lehetőségeket. A kiutazás kissé nehézkesen indult, ugyanis a fogadó egyetem hosszú ideig 

nem válaszolt a levelünkre, majd a kitölteni való papírokra kellett sokat várnunk. Többször 

kellett „zaklatnunk” őket, jellemzően minden nagyon hosszadalmas és körülményes. Emiatt 

eleve egy héttel később indultunk, mint ahogy mi terveztük. Tulajdonképpen a Nemzetközi 

Irodában nem is tudtak arról, hogy mikor érkezünk.   

A helyszínre a saját gépjárművemmel utaztunk. Az egyetem olcsóbb kollégiuma tele volt, 

a másik pedig őrületesen drága, így albérletbe költöztünk, amit én találtam és intéztem az 

interneten keresztül, itthonról. A szállás egészen élhető volt, bár első nap ágyi poloskát 

találtunk, de szerencsére a tulajdonos azonnal hívott rovarirtót. Mallorcán egyébként szinte 

alap a csótány. 

Mindenki nagyon kedves és laza, a beilleszkedés nagyon könnyű volt.  Többnyire angolul 

beszéltünk, néha tanítottak minket spanyolul. A Campus hatalmas, könnyű megközelíteni 

(külön metró van ami a belvárosból csak addig közlekedik) és van sportolási lehetőség is. 

Véleményem szerint a gyakorlat érdekes volt. Belátást nyertünk több projectbe is, a 

szőlészeti kutatások minden részletébe bevontak minket, kaptunk segédanyagokat, 

olvasmányokat, minden eszközt, mérést megmutattak. Az egyetem több épületét és kutatását 

is megnézhettük.  

A gyakorlatot az előírt módon hajtottuk végre. Az iskola elfogadta a gyakorlat 

teljesítését. 

Minden rendben ment. 

A spanyolokra jellemző segítségnyújtás az 

egyetemen nagyon pozitív, de mindent nagyon 

ráérősen kezelnek, még akkor is ha hivatali ügyről 

van szó.  

Szinte minden nap mást csináltunk, attól függött, 

hogy éppen milyen fázis következett a kutatásban. 

Reggel megérkeztünk az egyetemre, azon belül is a 

Biológia Tanszék kihelyezett épületébe, amihez 

tartozott egy kisebb szőlőültetvény, üvegház illetve 

eszköztároló. Megkaptuk az aznap teljesítendő 

feladatokat, amelyeket önállóan vagy együtt 

hajtottunk végre. Általában kora délután végeztünk, 
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vagy amíg be nem fejeztük az adott napi munkákat. Sokat voltunk laboratóriumban. A 

legtöbb időt a szőlő stressztűrőképességét folyó vizsgálatban vettünk részt. 

Bár úgy érzem tőlem távol áll a labor/kutatói munka, de nagyon élveztem az egészet. 

Mindenki nagyon barátságos, a hely gyönyörű, nem volt rossz élményem. 

 

 


