
 

 

SZŰCS REBEKA 

(Kommunikáció-és médiatudomány (alapképzés) szakos hallgató – 

Milton Friedman Egyetem) 

 

Erasmus beszámoló – MADRID 

(2021-2022. TAVASZ) 

 

 

Madrid, CEU San Pablo Egyetem 2021/2022-es tanév 

 

Szűcs Rebeka vagyok, jelenleg másodéves Kommunikáció és média szakos 

hallgató. Már 11. osztályos gimnazista lehettem, amikor először hallottam az Erasmus 

programról és már akkor eldöntöttem, ahogy lehetőségem lesz rá mindenképpen 

szeretnék élni ezzel a lehetőséggel. 2021. márciusban jelentkeztem az őszi félévre, de a 

kovid helyzet miatt végül 2022. tavaszi félévében sikerült kimennem.   

Átgondolva a lehetőségeimet egy olyan országra esett a választásom, ahol azelőtt meg 

sosem jártam és már sok jót hallottam róla. Ez pedig Spanyolország azon belül is 

Madridot választottam. Ugyan spanyolul nem beszélek, de nagyon érdekelt a spanyol 

kultúra és élet stílus, amit nagyon szerettem volna átélni erre pedig az Erasmus program 

egy kitűnő lehetőség. 

 

Miután megtörtént az elbírálás és megtudtam, hogy a következő tavaszi 

szemesztert kint tölthettem, elkezdődött az ügyintézés. A kinti egyetem felvette velem 

a kapcsolatot és időben tudattak velem minden fontos információt. Talán számomra a 

legnehezebb lépés a lakás keresés volt, hiszen rengeteg diák megy minden félévben 

Madridba, ezért gyorsan kell lenni. Már októberben elkezdtem lakást keresni eleinte 

honlapokon, lakás kereső applikációkon próbálkoztam majd Facebook-os csoportokba 

léptem be, de egészen január közepéig nem találtam semmit. Megnehezítette a dolgom, 

hogy nem tartózkodtam kint, illetve nem beszélem a spanyol nyelvet. Továbbá fontos 

tudni, hogy nagyon sok a csaló ezért óvatosnak kell lenni. Január közepén végül sikerült 



 

 

találnom egy kis lakást, amiben egy szobát béreltem jó áron és az egyetemhez is közel. 

Az oktatás február 7.én kezdődött, ezért jobbnak láttam, ha már egy héttel előbb 

kiköltözöm, hogy legyen időm berendezkedni, felfedezni kicsit a várost. Február 2-án 

utaztam ki először Madridba. A kiutazás szerencsére teljesen zökkenőmentes volt. A 

madridi reptér hatalmas és könnyen el lehet tévedni, de szerencsére szóba elegyedtem 

egy román lánnyal, aki már 3 éve kint él és nagyon segítőkész volt. Segített megtalálni 

a metrót, bérletet venni, illetve ellátott meg pár hasznos információval is. Miután 

megérkeztem a lakásba kicsomagoltam és találkoztam egy magyar lánnyal, akivel meg 

itthon ismerkedtem össze, de ő már előttem 3 nappal kiutazott. Picit felfedeztük együtt 

a várost és elintéztünk még pár tennivalót a félév kezdés előtt. 

Röviden Madridról annyit érdemes tudni, hogy hatalmas város, nekem kicsit zsúfolt 

volt, de mindig pezseg az élettől, az emberek vidámak, jó kedvük van és általában 

kedvesek a külföldiekkel. Nekem nagy hátrány volt, hogy nem beszélem a spanyol 

nyelvet mivel ők sem nagyon beszélik az angolt. Minden vasárnap hatalmas piac volt 

az óvárosi negyedben, ami mindig egy kellemes vasárnapi program volt a barátokkal.  

A félév kezdés sajnos kevésbé volt zökkenőmentes főleg a tárgyfelvétel kapcsán. 

Madridban az oktatás teljesen máshogy működik, mint Magyarországon. A diákok 

átlagosan 4-5 tárgyat vesznek fel szemeszterenként és heti kétszer van órájuk egy 

tárgyból, workshop, illetve szeminárium. Minden órán csoportokban dolgoztunk és az 

egész félév alatt párhuzamosan egy nagy projekten dolgoztunk, ami a végső jegyünk 60 

százalékát tette ki, a maradék 40 százalék pedig a félév végi vizsga. Az órák így nagyon 

élvezhetőek voltak és szerencsére szuper tanárokat kaptunk, akik tökéletesen beszéltek 

angolul néha bele csempészve egy kis spanyol humort és stílust. Elképesztő, hogy 

mennyi Erasmus-os diák érkezik Madridba. A társaságok nagyon sokszínűek származás 

szerint. Mindenki barátságos és szeretnek egymással ismerkedni, érdeklődni más 

kultúrákról. Sok szervezett utazások akár csak egy napos kirándulások is elérhetőek jó 

áron, elsősorban Erasmus-os diákok számára. 

 

Összességében ez az 5 hónap egy hatalmas élmény volt számomra és rengeteg 

tapasztalat, tanulás, élményekkel teli időszak. Voltak nehéz időszakok is de mindig 

sikerült ezeken túl lendülni és megoldani mindent. Ha lehetne szívesen újra csinálnám, 



 

 

utólag sok mindenen változtatnék, de ez általában mindig így van. Ahogy lesz 

lehetőségem újra külföldön tanulni azonnal élni fogok ezzel a lehetőséggel újra és 

másokat is szívesen bíztatok erre. :) 

 

Pár jó tanács, akinek esetleg Madrid lenne a választott város. Mielőtt kimész érdemes 

pár hasznos szót, kifejezést spanyolul elsajátítani ezek majd később úgy is rád ragadnak, 

de jobb, ha már úgy mész ki, hogy tudod őket. Lakás keresést minél előbb elkezdeni 

akár miután már tudod biztosra, hogy mész, soha sincs túl korán hozzá. A 

tömegközlekedés drágább, mint Budapesten de külön fényképes bérlettel már teljesen 

elfogadható. Ehhez a bérlethez szigorúan külön időpontot kell foglalni, amire érdemes 

jelentkezni még a kiutazás előtt mert hamar megtelik és heteket kell majd várnod. Jó 

tanulást és bulizást kívánok mindenkinek, aki a későbbiekben Madridot választja 

céljául! 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


