Erasmus élménybeszámoló

Stefán Réka vagyok, a Miskolci Egyetem harmadéves gazdálkodás és menedzsment szakos
hallgatója és a 2019/2020-as tanév őszi félévét töltöttem a spanyolországi Bilbaoban az Erasmus+
program keretein belül, melyhez Campus Mundi ösztöndíjat is elnyertem.

A körülbelül 350 ezer lakosú város nem túl nagy, de mégis minden megtalálható benne,
ami a mai igényeknek megfelelő. Fejlett infrastruktúrával rendelkezik és feltűnően tiszta város.
Metróval 30-40 percen belül az óceánpart is elérhető. A városban ötvözve van a modern és a régi
építészet. Az óváros - vagy ahogy mindenki mondja a Casco Viejo - rendkívül hangulatos kis
utcákból és terekből áll, számtalan bárral, amik szinte minden este megtelnek. A város egyik
jelképe a Guggenheim Múzeum, a modern művészetek múzeuma, melynek már a hajót ábrázoló
épülete is különleges, de mindenképp érdemes a kiállításokat is megnézni. Érdekesség, hogy
havonta egy alkalommal megrendezésre kerül itt az „Art after dark” parti, amelynek keretein belül
a szórakozni vágyók mintegy három órát tölthetnek el a múzeumban. A sport kedvelői számára
mindenképp érdekes lehet a San Mames stadion, a helyi Athletic Bilbao futballcsapat otthona.
Nagyon sokan támogatják a helyi csapatot, ahol csak baszk származású játékosok játszanak.
Azokon a napokon, amikor meccs van, az utcák tele vannak a csapat piros-fehér zászlójával és
sokan viselnek futball mezt.

San Mames stadium

A Guggenheim múzeumnál

Az egyetem épülete nagyon közel van egy metrómegállóhoz, így szinte a város bármely
részéről könnyen megközelíthető. Az oktatás, a számonkérés és az osztályozás kicsit másképp
zajlik itt, mint azt Magyarországon megszokhattuk. Egy-egy tárgyból általában 1 óra elmélet volt
és kétszer 1,5 óra gyakorlat egy héten. A hallgatók választhatnak, hogy egy tárgyból a félév során
is dolgoznak, azaz teszteket írnak és/vagy prezentációkat tartanak és ezután vizsgáznak, vagy csak
a vizsgát írják meg. Az első esteben nem 100%-át teszi ki a vizsga az érdemjegynek. Itt nem 1-től
5-ig zajlik az osztályozás, hanem a maximálisan megszerezhető érdemjegy a 10-es és 5 felett
teljesített a tárgy. Az erasmusos diákokkal az összes tanár nagyon kedves és segítőkész. Meg lehet
velük beszélni mindent, például ha egy-egy utazás miatt nem tudtam órára menni, teljesen
megértők voltak és ebből sosem volt probléma. Az oktatás angol és spanyol nyelven zajlik. Én
angolul tanultam minden tárgyamat, de nyilvánvalóan az oktatott tárgyak spanyol nyelven
szélesebb választékúak.

Az egyetem épülete

Bilbaoban két szervezet is van az erasmusos diákok számára: a Happy Erasmus Bilbao és
az ESN. A Happy Erasmus leginkább utazásokat szervez Spanyolország, Portugália és
Franciaország különböző részeire, amik rendkívül kedvező ár-érték arányúak. Én több általuk
szervezett úton is voltam, és szerintem ez egy remek lehetőség az utazni vágyó hallgatók számára.
Ezzel szemben az ESN, azaz az Erasmus Student Network kevés utat és több programot szervez a

városon beül. Az hallgatóknak heti háromszor biztosít a két szervezet ingyenes belépést
szórakozóhelyekre, csütörtökön, pénteken és szombaton.
Bilbao Baszkföldön található, ami egészen más, mint Spanyolország népszerű
turistaúticéljai. Más ünnepek, és tradicionális dolgaik vannak, mint például az ország déli részén
élőknek. Bilbaon kívül két számomra különleges hely van, ahova mindenképp érdemes ellátogatni
annak, aki a környéken jár. A San Juan de Gastelugatxe avagy a Trónok harca sorozatból ismert
Dragonstone szerintem azok számára is érdekes, akik nem nézték a sorozatot. Bár elég sok lépcsőn
kell felmenni, a látványért mindenképp megéri. A másik hely San Sebastian, Bilbaotól körülbelül
100 km-re található város, ami arról is híres, hogy innen erednek a Baszkföld tradicionális ételei, a
pintxok. A pintxok lényegében apró szendvicskék, amelyekből szinte alig találunk két egyformát.
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legkülönlegesebbeket a Plaza Nueva-n és a La Ribera Market-ben találjuk, az óvárosban, azaz a
Casco Viejo-n.
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Pintxok
A helyi emberek azt vallják, hogy ők nem is spanyolok, hanem baszkok és erre nagyon
büszkék is. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a helyiek többsége nem beszél angolul csak
spanyolul és baszkul. Én csak az Erasmusom alatt kezdtem el spanyolul tanulni, de nem érzetem,
hogy hátrányom származna abból, hogy nem beszélem a helyi nyelvet. Ez annak is köszönhető,
hogy az egyetemen és a programokon majdnem mindenki beszélt angolul, valamint a barátaim
többsége is inkább angolul beszélt.

Az Erasmus egyik legjobb része az utazás és a környékbeli városok, országok megismerése.
Az Erasmus szervezetek által szervezett utak mellett tömegközlekedéssel könnyedén
megközelíthető egyénileg is bármi. Miután lehetőségem volt eljutni Spanyolország egészen más
részeire, mint például Andalúziaba, Valenciába vagy Barcelonába, csak még jobban megerősödött
bennem az a tény, hogy Baszkföld egészen más. Ez a rész az óceán miatt esősebb, az időjárás elég
változékony és az előrejelzéseknek sokszor nem lehet hinni.

Bilbaoban félévente több, mint ezer Erasmusos diák tanul, így nagyon sok embert
megismerhettem a világ minden tájáról ezalatt az öt hónap alatt. Biztosan elmondhatom, hogy a
legjobb döntés volt, ahol az Erasmust tölthettem. Talán, ha nem itt tanulok az Erasmus program
keretén belül sosem jut eszembe ide utazni, pedig ez a rész is pont annyira érdekes és szép, mint
más desztinációk.

A barátaimmal a Back&Stage nevű szórakozóhelyen

A barátnőimmel
Mindenkinek nagyon ajánlom, akinek lehetősége van, hogy vegyen részt az Erasmus+
programban, mivel a sok új tapasztalat mellett rengeteg élménnyel gazdagodik az ember. A Happy
Erasmus szervezet „mottója” az, hogy „Erasmus is not only one year of your life, it’s your life in
one year”, azaz „Az Erasmus nem csak egy év az életedből, hanem az életed egy évben” és ezzel a
kijelentéssel azt hiszem mindent elmondanak.

