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I. Szakmai beszámoló
A kiutazás szakmai célja a fogadó egyetem által kínált angol nyelven is elérhetı tárgyak közül
azon kurzusok elvégzése volt, amelyek a mérnöki-gazdasági látókör szélesítését leginkább
szolgálják, így hasznosak lehetnek egy nemzetközi vállalatnál való elhelyezkedésben. Ezen
felül mivel személy szerint a megújuló energiaforrások és a környezetet minimálisan terhelı
technológiák iránt érdeklıdöm, szakmailag az ezzel foglalkozó tárgyak élveztek prioritást.
Késıbbi munkám során szeretnék részt venni ilyen irányú projektek lebonyolításában, amihez
elengedhetetlen azok gazdasági, szervezési oldalának ismerete, ezért ilyen tárgyakat is
felvettem.
A kiválasztott tárgyak közül nyolcból háromról kiderült, hogy katalán nyelven tartják, csak
néhány anyag elérhetı angolul, egyrıl pedig hogy az angol csoport egy másik ténylegesen
angol nyelvő tárggyal egy idıben van. Ebbıl következıen a felvett tárgyak közül négyet
teljesítettem, a megszerzett tudást hasznosnak ítélem, és örülök hogy a kurzusokon részt
vehettem.
A fogadó egyetem oktatási rendszere formálisan kredit rendszerő, valójában azonban a régi
rendszerő képzéshez hasonlít. Ennek megfelelıen a teljes tanulmányi rendszer (NEPTUN) és
az órarend úgy van kialakítva, hogy a tárgyak kiválasztása a mintatanterv szerint haladó
diákok számára a lehetı legegyszerőbb legyen. Ez azzal jár együtt, hogy a rendszert nem
ismerı vendéghallgatók számára a megfelelı tárgyak összeválogatása problémás, számos
esetben még azt is nehezen sikerült kideríteni, hogy egyáltalán milyen nyelven tartják az órát.
Az angol nyelven meghirdetett tárgyak közül néhány nem angol nyelven indult, a tájékoztatás
pedig semmiképpen nem volt egyértelmő. A félév során ezért más tantárgyakat hallgattam,
mint amik az eredeti Tanulmányi Szerzıdésben szerepeltek.
A benyomások a tárgyfelvételi és nyelvi nehézségekkel együtt is egyértelmően pozitívak, az
oktatási módszer és a számonkérés módja is segíti a tudásanyag mélyebb elsajátítását. A
tantárgyra kapott végsı osztályzat általában a következı képen épül fel. A félév során nincs
zárthelyi, egy darab félévi vizsga van, amelyet a félévi vizsga héten tartanak, így a többi óra
nem vonja el a figyelmet a tanulásról. Minden tárgyból van egy nagy házi feladat, a projekt,
amelyet a hallgatóknak csoportokban kell elkészíteni és a végén prezentálni. Év közben
néhány apróbb házi feladat van, amelyek kötelezıek ugyan, de a nem teljesítésük a végsı
jegyet érdemben nem befolyásolja. A tárgyak az év végi vizsgával végzıdnek, amely egyszeri
alkalom, pótlására nincs lehetıség. Mégis elfogadható a rendszer, mert rendelkezésre
bocsájtják a korábbi vizsgákat évekre viszamenıen. A végsı jegy 60%-át általában az év végi
vizsga adja, 20%-át a projekt osztályzata, a maradék 20%-ot a félévközi munka értékelése
jelenti, amiben benne van a gyakorlati órai munka, a kis házi feladatok, és a félévi vizsga
tetszıleges súlyozással. A jól megírt év végi vizsga általában „duplázható”,tehát pusztán az
alapján is kapható jó érdemjegy.
A kint tanult oktatási módszereket és tanulmányi rendszert az arra nyitott itthoni oktatókkal
megosztom, az elsajátított tudást pedig felhasználom a munkám során. Az Erasmus program
által biztosított lehetıség nagyban hozzájárult szakmai, szellemi fejlıdésemhez.
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II. Hasznos tanácsok
Lakás:
Lakást találni az elsı kihívás Barcelonában. Az általános megoldás hogy szobát bérel az
ember, ami rezsivel együtt kb 400EUR elhelyezkedéstıl függıen több vagy kevesebb. Az erre
használt oldal a www.loquo.com. Mi lakást béreltünk, ehhez elengedhetetlen egy spayolul jól
beszélı barát, a kaució két havi lakbér, az ingatlanközetítı díja kb a havi lakbér 60-80%-a.
Lakást nehezen adnak ki egy évnél rövidebb idıre, de nem szabad föladni a keresést. A
lakásban nincs internet, tehát be kell vezetni, ehhez a legjobb módszer vezeték nélküli
havidíjas hőség nélküli usb stick, amihez adnak egy wi-fi routert. A netes szerzıdés
megkötéséhez kell egy bankszámla, amit útlevéllel meg lehet nyitni (ajánlom a Caixa-t és
nem ajánlom a Banco Santadert), és a helyi azonosító szám. A NIE szám (Numero de
Identidad de Extranjeros) igényléséhez el kell menni a rendırségre reggel 10-re, ahol adnak
egy papírt, amit 4 óra várakozás után le lehet adni. A papírért cserébe kapunk egy csekket
amit egy tetszıleges bankban be kell fizetni (20EUR), és másnap reggel a rendırségen egy
másik gombot megnyomva 4 óra várakozás után ezt is le lehet adni, aminek jutalma egy
pecsétes papír az NIE számmal. Elvileg kártyát is küldenek valamikor, de ha a spanyolok
kártyát küldenek valamikor az azt jelenti hogy egy rövid féléves tartózkodás alatt ez jó
eséllyel nem fog megtörténni.
Közlekedés:
A helyi BKV-t TMB-nek hívják, a 3 havi diák bérlet 120EUR az 1-es zónába, ami egész
Barcelonát lefedi lényegében. Rengeteg metró vonal van, mindenhová könnyen el lehet jutni,
de aki igazán nagyot szeretne jönni és megismerni a várost, annak robogót kell bérelnie. A
kölcsönzı a cooltra scooters a Barcelonetán van, kedvesek a havi bérlés pedig kb 90EUR
biztosítással. Hivatkozzatok rám bátran – Márton Oláh from Hungary;).
Jó helyek:
Montserrat – Kolostor város 70km-re Barcelonától, érdemes megnézni gyönyörő
Mirablau – Étterem a Tibidabo hegyen kilátással egész Barcelonára
Montjuic - Helyi Gellért-hegy 1000 parkkal, arborétummal futópályákkal, kilátással
Güell Park, Sagrada Familia belülrıl, Boqueria piac a Ramblán, Palau de la Musica Catalana
Pub Sonora, Sala Razzmatazz, El Bosc de les Fades, Espit Chupitos, Can Paixano (La
Champaneria)
Jó utat kívánok, hatalmas élmény lesz!
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