Girona beszámoló
Az Erasmus ösztöndíjnak hála, volt szerencsém az előző félévet az Universitat de Girona egyetemen
tölteni, ami felejthetetlen élmény volt.
A pályázat leadásakor kicsit aggódtam a Katalán nyelvtudásom hiánya miatt, de szerencsére
aggodalmam felesleges volt, mivel, bár nem túl sok, de elegendő tantárgyat oktatnak angolul is. Az út
szervezését igyekeztem hamar elkezdeni, de még előbb kellett volna. Gironában és úgy ámblokk
Spanyolországban nincs a hagyományos értelembe vett kollégium. Az egyetem diákszállójának ára,
meglehetősen borsos volt, így albérlet után néztem. Mikor leszálltam a repülőről, csak úgy, mint
rengeteg más Erasmus diák, nem volt szállásom, így az első két hetet hostelben töltöttem, és helyben
kerestem (kerestünk) lakást. Később rájöttem, hogy a telefonhíváson kívül, más módon felvenni a
kapcsolatot a tulajokkal nem érdemes, az e-mail és whats-app válasz idejük (ha egyáltalán válaszolnak)
több nap is lehet. Végül, ahogy mindenkinek, ez is megoldódott.
A kampusz elhelyezkedése trükkös. A biológia, Gazdaságtudomány és a Gépész karok egymás mellett
a Montilivi városrészben találhatók, míg a turizmussal kapcsolódó karok a Bari Vell városrészben
(óváros), kb 40 perc sétára Montilivitől, a gyógyszerészeti kar pedig a kettő között a köszponthoz közel
30 perecre mindkettőtől. Szálláskeresésnél érdemes figyelembe venni, ki hol fog tanulni, bár volt rá
példa hogy Bari Vell hez közel lakott az illető, és Montilivibe járt órákra.
A város nem túl nagy, gyalog 1 órán belül szinte bárhová el lehet jutni. A tömegközlekedés jó, bár drága,
érdemes sétálni, biciklizni (az egyetem biztosít hétköznapra ingyenes kerékpárt, de hétvégére le kell
adni), buszokat csak esős időben javasolt használni.
Az első két hét Welcome hét volt. A katalán nyelv és kultúra órák ekkor voltak megtartva. Remek kurzus
volt, nemcsak a nyelvet ismerhettük meg, de a kultúráról, a szokásokról, és a gasztronómiáról is sok új
információt tudtunk meg. A kurzus elején Gironát jártuk be, és ismertük meg. Hétközben olyan
csoportmunkákat kaptunk, ahol szintén be kellett járni a várost, a végén volt egy Barcelonai kirándulás,
ami szintén remek volt, a város főbb nevezetességeit vettük sorra. Zárásként pedig a helyi
szakácsképző iskolába látogattunk, ahol megismerhettük a helyi ételeket, és meg is kóstolhattunk
mindent.
A tényleges egyetemi oktatás szeptember utolsó felében kezdődött. Az előzetes levelezésnek és
egyeztetésnek hála a Learning Agreement-ben nem történt változás, így a tárgyfelvétel viszonylag
simán zajlott.
A helyi ESN csapat remek, segítőkészek bármiben és bármikor, ezen kívül nagyon sok remek programot
szerveztek. Az első egy nemzetközi vacsora volt, ahol mindenki vitt a saját országából valami
különlegeset és megismertük egymást, (nem mintha nem találkoztunk volna már az első napokban),
majd egy kajak túra következett. Míg az előző díjtalan volt, a kajaktúrának már volt némi díja, de
jelentősen kevesebb volt, mintha valaki egyedül szeretne elmenni. A túrán barlangot látogattunk meg,
majd kajakos vetélkedő következett, ahol senki nem maradt szárazon.
Ezután egy ismét ingyenes program, az első karaoke est vette kezdetét, ahol a „Csavard fel a
szőnyeget” fogalommá vált a helyiek körében is. Ezeken kívül szerveztek még vetélkedőket és
kvízjátékot is. A félév során a karaoke, a vetélkedők és a különböző kirándulások váltották egymást,
amit nem érdemes kihagyni. A kirándulásokra a részvétel limitált, a busz kapacitása miatt, így nem
érdemes a jegyvásárlást az utolsó pillanatra hagyni, különben olyan látványosságokról mond le az
ember, mint a Garoxta régió vulkánja, St Joan vagy Monserat városa, estleg Madrid.

A hangulat mindenhol remek, csak úgy, mint az emberek. Kirándulások között időről időre szerveztünk
közösen gyalogtúrákat, hogy az esti sörözést már ne is említsem.
A város lakóinak angoltudása szegényes, de mindenki segítőkész és barátságos. Sürgős esetben az ESN
tagok bárkinek fordítanak, akár telefonon keresztül is.
A vizsgák kicsit szokatlanok voltak, nem különült el lényegesen a szorgalmi és vizsgaidőszak, így
tényleges vizsgaidőszaka annak volt, akinek pótolni kellett valamelyik zárthelyit.

Összegzésül Girona nagyszerű és gyönyörű város, az egyetemmel együtt csak ajánlani tudom
mindenkinek. Az emberek barátságosak, segítőkészek, az ESN tagok meg inkább azok. Az egyedüli
nehézség a szállás, érdemes mielőbb lefixálni TELEFONON, mert másra nem igen válaszolnak időben.
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