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A fogadó intézmény
Az Universitat Politècnica de Catalunya, azaz UPC Barcelona (és egyben Katalónia) egyik
legnagyobb egyeteme, szervezeti felépítésében sokban hasonlít a mi műszaki egyetemünkre.
Talán a legfontosabb különbség, hogy itt a karok sokkal nagyobb önállósággal rendelkeznek, saját
kari épületekben, különállóan működnek.
A kezdeti orientációs hetet a központi mobilitási iroda (nincs külön „Erasmus” iroda, mert rengeteg
külföldi diák érkezik a világ minden tájáról, az európaiakat csak aszerint szokták megkülönböztetni,
hogy van-e szükségük vízumra vagy nincs) szervezi, itt csak általános információk hangzanak el, a
tanulmányokkal kapcsolatos ügyeket mindenkinek a saját kari mobilitási irodájában kell elintéznie.
Az orientációs hetet szeptember első hetében rendezik, közvetlenül a félév kezdete előtt és
kizárólag az előzetesen regisztrált külföldi cserediákok számára. Ahogy megkapod a befogadási
nyilatkozatot, felveszik veled a kapcsolatot, e-mailben értesítenek az orientációs hétről és a
nyelvtanfolyamokról, de érdemes figyelni a honlapokat mert csak az vehet részt aki időben
regisztrál a programokra. Én mindenkinek tudom ajánlani az orientációs héten való részvételt, mert
bár a sok száraz információ és a katalán történelemről, földrajzról és kultúráról szóló előadások első
hallásra kicsit túlzásnak tűnt, de a hét során több élvezetes városnézési és múzeumlátogatási
programot szerveztek amik a többi külföldi diákkal jó ismerkedési lehetőséget teremtett. És nem
mellékesen ez az utolsó lehetőséged amikor még választhatsz, hogy spanyol vagy angol csoportba
szeretnél kerülni.
A tanév
A tanév később kezdődik és később is fejeződik be mint Magyarországon, az én esetemben
szeptember közepén kezdődött és január végén fejeződött be a szorgalmi időszak. Fontos
információ, hogy csak szeptemberben van tantárgyfelvétel, ezért előre kell kiválasztani a őszi és a
tavaszi féléves tárgyakat is. Ez egyben azt jelenti, hogy szeptembertől lehet jönni 1 vagy 2 félévre,
de csak tavaszi félévre nem fogadnak cserediákokat.
Augusztus végén vagy szeptember elején – azaz, ahogy megérkezel Barcelonába (nem baj, hogy
még nincs lakásod) érdemes bemenni a kari mobilitási irodába, mert itt adnak egy információs
füzetet és egy dossziét egyetemi anyagokkal, amiben minden tanulmányokkal kapcsolatos
információt megtalálsz. A füzetbe beleírják a tutorod nevét és e-mail címét, akivel fel kell venned a
kapcsolatot. Ő egy tanár a karról akinek ki tudod kérni a véleményét az általad kinézett
tantárgyakról, illetve segítséget tudsz kérni tőle ha szükséges. A vizsgaidőszak mindössze három
hetes, január második hetében kezdődik, és minden vizsgára egyszer van lehetőség, egy, az
egyetem által kijelölt időpontban.
Az első tanítási héten a külföldi cserediákok minden órára szabadon bejárhatnak, és a csak a
második héten kell felvenni a tárgyakat. Ez egy elég fura adminisztrációs folyamat, a
neved/szerencséd szerint kapsz egy személy időpontot hétfő és csütörtök között valamikorra,
amikor be kell hoznod az előre kitöltött tantárgyfelvételi lapodat és ott helyszínen mondják meg,
hogy beférsz-e még arra a kurzusra, vagy sem. Ezért érdemes különböző opciókkal készülni.
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Tárgyak
Az egyetem nem ECTS hanem saját kreditrendszert használ, az építészkaron általában 9, 6, 3 és 4,5
kredites tantárgyak vannak. Egy félévben maximum 5 tantárgyat lehet felvenni, ebből kettő lehet
választható (optativa) és egy intenzív kurzus/ utazás. Ez mind részletesen le van írva abban a vastag
sárga füzetben amit a kari mobilitási irodától minden cserediák megkap.
Én a következő tárgyakat vettem fel:
Projectes V. (lakóépülettervezés) 9 kredit,
Dibuix III. (rajz) 9 kredit,
Simulación Visual (3ds max) 6 kredit,
Applicación Informatiques 3 kredit,
Funcional Land Art I. 4,5 kredit.
ESN
Nincs ESN iroda az egyetemen, ezek szerepét inkább különböző facebook csoportok veszik át (elég
intenzíven – így ismerkedős bulikból, cserediákos programokból nincs hiány). A kari hk annyit tesz,
hogy tandem programot indít: kitesz a falra egy táblázatot, amibe mindenki beírhatja a nevét,
elérhetőségeit és azt hogy milyen nyelvet tanulna és cserébe milyen nyelvet tanítana. Ez alapján
lehet beszélgető partnert találni, ami tényleg nagyon hasznos.
Nyelvtanfolyamok
Külön az Erasmus-os diákoknak szervezett nyelvtanfolyamok nincsenek, viszont többféle
nyelviskola programjából is lehet választani a félév során. Az egyetem ingyen oktat katalán nyelvet
egészen a kezdőtől, különböző intenzítással, angol de inkább spanyol nyelven. Viszont spanyolt
csak hivatásos nyelviskolákban lehet tanulni, amik szerintem kifejezetten drágák, de a félév elején
indítanak egy-két intenzív kurzust akciós áron.
Szálláskeresés
A szálláskeresés az egyik legnehezebb dolog volt a félév során. Az egyetemeknek nincsen
kollégiumuk, a hivatalos „diákszállások” pedig az extra szolgáltatások(takarítás, mosás, étkezés)
miatt még drágábbak, mint egy szobát bérelni. Barcelonában hatalmas a lakosság mobilitása, ezért
aztán rengeteg szoba és lakás van kiadó, de a magyar árak 2-3szorosáért. A szobák általában
nagyon kicsik, nincs rendes ablakuk, ezért nehéz jó szállást találni, de érdemes rászánni az időt és
energiát. A kereséshez tudom ajánlani az a loquo.es-t de még inkább az idealista.com-ot mert itt
városnegyed és ár szerint is lehet keresni. A tulajdonosok/főbérlők nagy többsége nem beszél
angolul, ezért érdemes spanyolul felhívni őket, de szükség esetén franciául vagy olaszul is meg
tudod értetni magad (ez a két nyelv viszonylag közel áll a katalánhoz).
Az élet Barcelonában
Az élet Barcelonában nem olcsó, de nem annyira drága, mint a lakás bérleti díjak. A
tömegközlekedés nagyon fejlett és színvonalas, de ezt meg is kell fizetni: egy buszjegy ára közel 1,5
euró, ezért érdemes 90 napos diákbérletet venni.
Az élelmiszerárak közel azonosak a hazai árakkal, a hústermékek kicsit drágák, de pl. egyes halak,
gyümölcsök és zöldségek olcsóbbak is mint nálunk.
Az éttermek viszonylag drágák, de ha szinte mindenhol 3 fogásos napi menüt lehet enni 10 euróért
és ebben az ital (bor/víz) is benne van. Mivel a katalánok gyakran esznek házon kívül, helyi kis
bárokban és kávézókban elérhető árakon lehet reggelizni és vacsorázni egyaránt.
A múzeumokban általában van kedvezményes diákjegy, és nem csak a nemzetközit de nekem volt
hogy a magyart is elfogadták. (A beiratkozáskor igényelsz helyi diákot is, de az nagyon lassan készül
el).
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Szórakozóhelyeken szinte mindenhol van kb. 10 eurós belépő, ez alól a különböző vendéglistákra
való feliratkozás és bizonyos szórólapok-meghívó kártyák adhatnak „felmentést”.
Sportolási lehetőségek
Az egyetemnek nagyon színvonalas sportközpontja van, uszodával, kosár és foci pályával, squasholási lehetőséggel, táncórákkal, stb. Az összegyetemi „univers” nevű program viszont nem csak a
sportközpontba jelent belépési lehetőséget, hanem az élet minden területéhez kapcsolódóan
szerveznek programokat, tanfolyamokat. Én a regisztrációs és a havi díjat kicsit sokalltam, vagyis
úgy érzetem nem tudnám érdemben kihasználni a felkínált lehetőségeket, ezért nem iratkoztam
be, de mindenkinek ajánlom.
Általánosságban elmondható, hogy a katalán emberek sokat sportolnak, legalábbis az én
meglátásom szerint. A parkok és tengerpart tele volt futó, görkorcsolyázó emberekkel, és a
természeti környezeten kívül a városban is sok edzőterem, sportolási lehetőség kínálkozik.
Vízum
Vízumra illetve tartózkodási engedélyre nem volt szükség, ezekre csak az EU-n kívüli diákoknak van
szükségük, illetve azoknak, akik munkát akarnak vállalni.
A spanyol személyi szám kiváltása nem kötelező, de hasznos, sokfajta ügyintézéshez szükséges (pl.
bicing kártya igénylés). Erről részletes inforációt adnak az orientációs héten. Arra azonban fel kell
készülni, hogy elég hosszadalmas folyamat, mivel csak egyetlen helyen lehet intézni a városban.
Bankszámla
26 év alatt minden banki költség (számladíj, utalás, készpénzfelvét) teljesen ingyenes, ezért
mindenkinek ajánlom, hogy nyisson kinnt bankszámlát. Rengeteg spanyol ill. katalán bank
működik Barcelonában, szinte minden sarokra jut egy (vagy több) bankfiók. A nemzetközi bankok
közül kevés képviselteti magát (Deutsche Bank, Citibank). Én a legnagyobb helyi bankot a La Caixat ajánlom, bár nem tudnak angolul, de nagyon kedvesek és egész gyors az ügyintézés.
Fontosabb nevek, telefonszámok:
Az építészkari mobilitás iroda e-mail címe:
socrates.etsab@upc.edu
Ezen a webcímen pedig minden információ megtalálható:
http://www.etsab.upc.es
Összességében úgy ítélem meg, hogy az Erasmus félév egy óriási élmény volt, mindenképpen
megérte kimenni, azóta is folyamatosan próbálom a környezetemben élőket erre rávenni. A
nyelvtanulás szempontjából rengeteget fejlődtem, szakmailag már kevésbbé éreztem nagy
plusznak, inkább azt volt jó látni, hogy mennyivel másképp állnak hozzá az élethez, az oktatáshoz, a
tanár-diák kapcsolathoz a katalánok.
Az erasmusosok közül rengeteg barátot szereztem, és most úgy gondolom, ezek hosszú távon fent
is fognak maradni, főleg, hogy a mai informatikai előnyöket kihasználva, skype, facebook, különféle
levelezőlisták segítségével napi szinten tudunk értesülni egymásról.
Ha van még valamilyen kérdésetek, nyugodtan keressetek meg a timea@inbox.com címen,
szívesen válaszolok!
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