
Az egyetemről és a tanulmányokról 
Mivel ma már egészen rugalmasan állnak hozzá itthon a külföldön teljesített tárgyak 
itthoni beszámításához, mindenképp olyan tárgyakat javaslok felvenni, amit el lehet 
fogadtatni itthon, így kiváltva, hogy duplán foglalkozzon az ember ugyanazzal. Az, 
hogy ki a jó tanár elég szubjektív dolog, előre úgysem igazán lehet megállapítani, 
hogy ki lesz szimpatikus, vagy ki fog nyitottabban hozzáállni a külföldi diákokhoz. Ahol 
én voltam, ott az órák megkezdését követő körülbelül egy hétben volt még lehetőség 
átjelentkezni másik tanárhoz, ha esetleg úgy láttuk, hogy nem fog gördülékenyen 
menni vele a félév. A kinti Erasmus iroda mindig rendelkezésre állt ilyen kérdésekkel 
kapcsolatban. 

A szállásról és a kiutazásról 
Minden kiutazást tervezőnek javaslom, hogy mihamarabb kezdjen el gondoskodni az 
utazás megszervezéséről, mert rengeteg odafigyeléssel jár. Én Madridba repülővel 
utaztam, a fapados Ryanair és WizzAir viszonylag sűrűn indít járatokat oda, és 
számomra teljesen megfelelő a szolgáltatásuk. Ha egy mód van rá, érdemes 
megkeresni egy olyan itthoni diákot, aki korábban volt kint ugyanott, és végigvenni 
vele a legfontosabb tudnivalókat a kinti létről, elintéznivalókról. 

Én Madridban egy kizárólag diákok által bérelhető albérletben laktam, különböző 
országokból érkező lakótársakkal. Madridban annyira jól kiépített már a külföldi 
diákokkal kapcsolatos ügyek szervezésével foglalkozó társaságok, szervezetek 
hálózata, hogy aki oda utazik, az egy kis utánajárással nagyon könnyen ki tudja ismerni 
magát akár lakhatás, akár utazás, akár kikapcsolódás, akár bármilyen cserediákokat 
érintő kérdésben. Én vásároltam bérletet, ugyanis fiataloknak nagyon kedvező áron 
hozzáférhető a legszélesebb körben felhasználható havi bérlet, amivel akár még más 
városokig is eljuthatunk, sokféle közlekedési eszközzel. 

Javaslatok, megjegyzések 
Ahogyan korábban írtam, javaslom az előzetes, alapos utánajárást, illetve egy 
korábban kiutazó diákkal való kapcsolatfelvételt, a meglepetések elkerülése 
érdekében. 
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