
Erasmus élménybeszámoló - Santander 

 

Playa de El Sardinero 

Bemutatkozás 

Stefán Róbert vagyok a Gazdaságtudományi Kar emberi erőforrások szakán tanulok és a tavaszi 

szemesztert Erasmus ösztöndíjjal töltöttem Santanderben, a Kantábriai Egyetemen. 

 

A COVID árnyékában  

 A kiutazás nem volt egyszerű, hiszen PCR tesztet kellett csináltatni, valamint közvetlen járat 

sem volt most oda, átszállással tudtam eljutni Bilbaoba, onnan pedig busszal Santanderbe.  

Az Erasmusra érkező diákok száma kisebb volt, mint a megszokott, de így is érkeztek 

gyakorlatilag Európa majdnem minden országából, köztük meglepően sok francia diák 

választotta Santandert. A városban több egyetem is működik, így a külföldi hallgatók nem csak 

a Kantábiriai egyetemre járnak, a helyi ESN felöleli mind a három nagyobb egyetem diákjait.  



A covid intézkedések miatt online került megrendezésre a welcome event, amit már onnan 

hallgattam meg. Az órák viszont teljes egészében jelenlétiek voltak, maszkviselés és 

távolságtartás kötelező, minden padra fel voltak írva, hogy használható vagy arrébb kell ülni.  

A helyi ESN szervezet igyekezett programokat szervezni nekünk, de számukra is akadályt 

jelentett a sok korlátozás, kezdetben jószerivel csak a péntek esti meeting point adta a 

lehetőséget, ahol összegyűlhettek a külföldi diákok, ismerkedhettek egymással egy bár 

teraszán.  

Számomra meglepő volt, hogy a spanyolok nyitva tartották a bárok teraszait már amikor 

kimentem is, míg itthon gyakorlatilag minden vendéglátóhely zárva tartott abban az időben.  

Később lazultak a szigorítások, már a vendéglátó egységek zárt tereiben is lehetett tartózkodni, 

eltörölték a kijárási tilalmat is.  

A tartományok közötti mozgás tilalmát nagyon sokáig fenntartották, így távolabbi célpontok 

meglátogatása Spanyolországban, csak a kint töltött idő végén volt lehetséges.  

A város  

Santander egy lakosságát tekintve Miskolc méretű város, azonban területileg jóval kisebb, így 

könnyen el lehet jutni gyalog is a legtöbb pontjára, de rendelkezésre áll a helyi busz közlekedés 

is.  

A buszokon jegyváltás helyett, a trafikokban megvásárolható kártyánkra tölthetünk pénzt és 

csak ezt kell odaérinteni, amiről levonja az utazás díját, mindössze 66 centbe kerül egy utazás 

a kártyával.  

Érdemes azonban megtalálni a városban elhelyezett kültéri mozgólépcsőket és felfelé azzal 

közlekedni, hiszen a nagy szintemelkedés miatt akárcsak a belvárosból hazatérve izomlázunk 

lehet másnapra. 

Santanderben elég sokat fúj a szél, de gyönyörű tengerpartjai vannak, valamint a város maga is 

tiszta, rendezett. Több parkja is van, amiket rendszeresen karban tartanak, nagyon odafigyelnek 

a zöld területek rendezésére. Engem meglepett, hogy ez a része az országnak, nem mindig 

olyan, mint ami elsőre eszünkbe jutna Spanyolországról, tehát az állandó napsütés és meleg. 

Ugyan a téli- tavaszi időszakban általában pár fokkal magasabb a hőmérséklet, mint nálunk, de 

a nyár beköszöntével jóval forróbb lehet itthon a levegő.  



A helyi emberek ugyan nem nagy százalékban beszélnek angolul, viszont minimális spanyol 

tudással könnyen megértethetjük magunkat.  

 

Santander egyik nevezetessége: A Magdalena palota 

 

Az oktatás 

Minden tantárgyat angol nyelven hallgattam, (kivéve a spanyol nyelvórát) amik főképp a 

csoport és vagy projektmunkákra épültek, amelyet ugyan a távolságtartási szabályok miatt 

személyesen nem, de online térben könnyen meg lehetett oldani.  

A legtöbb tárgynál esszéírás és prezentáció készítés volt a fő feladatunk, amit általában 

csoportban kellett csinálni. Nekem személy szerint nagyon tetszett, hogy ilyen, a való életben 

vagy a munka világában is használható készség fejlesztésére tették a hangsúlyt, a száraz 

elméleti tudás nem volt annyira fontos. Néhány kurzus esetében a prezentálás után következett 

még egy elméleti vizsga is, viszont az minden esetben feleletválasztós kérdésekből állt, ami 

számomra sokkal egyszerűbbnek tűnt, mint az itthon megszokott kifejtős kérdések.  



Furcsának találtam az első héten, hogy nem kaptuk meg előre online a termek beosztását az 

időpontokkal, így egyetlen lehetőségként, a tanároktól e-mailben érdeklődünk ezek felől, vagy 

az első napon az egyetem épületében kihelyezett hirdető táblákon tudtuk megkeresni az 

óránkhoz tartozó termet, esetleg a portán kérhettünk segítséget.  

Így volt ez a szemeszter végén a vizsgák helyeivel is, ahol néhány esetben kaptunk segítséget a 

tanártól, de időnként csak a hirdetőtáblák adták lehetőség, hogy megtaláljuk a vizsga helyét és 

időpontját.  

Neptun rendszert nem használnak, az előadásokon vetített diák és anyagok a nálunk is ismert 

E-learning avagy moodle rendszerben voltak megtalálhatók. Minden projektünket oda kellett 

feltölteni is.  

A gazdaságtudományi kar épülete 

Társasági élet 

Ugyan a nagyobb közösségi programok elmaradtak a korlátozások miatt, de adódott 

lehetőségem így is a pénteki alkalmakor ismerkedni a diáktársakkal, barátokat szerezni.  

Kialakult egy kis baráti kör, akikkel folyamatosan szerveztünk programokat, vacsorákat, ahol 

saját nemzeti ételeinket készítettük el általában. Nagyon szerencsésnek mondhatom magam, 

ugyanis a párom kétszer is meglátogatott kint tartózkodásom alatt, sok nagyszerű közös 

élményben volt részünk.  



 

Magyaros búcsúvacsora 

Helyi tudnivalók 

A helyi étkezés egyik sarokköve a tortilla, ami alatt nem az itthon megszokott tészta lapot értik, 

hanem egy tojásból és burgonyából készült omlettet, amit ízesítenek még különféle módokon 

például az egyik legalapvetőbb tortilla sonkával és sajttal készül az alap hozzávalók mellett. 

Ezt gyakorlatilag minden étteremben megtaláljuk, akár csak egy szeletet is fogyaszthatunk 

éhség űzés céljából.  

Nagyon népszerűek még a halas ételek is, például a rabas, ami alatt a rántott tintahalat értik 

vagy éppen a grillezett szardínia. Számomra meglepő volt, hogy bármilyen ételhez kaptam 

kenyeret, legyen az steak vagy éppen tonhalas spagetti, a spanyolok szerint minden finomabb 

kenyérrel. Ami náluk a bagett formájú „pan”-t jelenti. Az itthon megszokott vekni formájú 

kenyér jószerivel csak vékonyra szeletelt toast kenyér formában jelenik meg.  



 

Rabas és croquetas egy tengerparti étteremben 

 

Végszó 

Összességében a járvány okozta nehézségek ellenére is egy nagyon élménydús szemesztert 

töltöttem el Santanderben. Sokkalta önállóbbá váltam, fejlődött az angol tudásom és új 

barátokat is szereztem. Aki hasonló személyiség, mint én, tehát nem feltétlenül a féktelen 

bulizásban találja meg a szórakozását, az is nagyon jól tudja magát érezni egy külföldön töltött 

féléven, új élményekkel tud gazdagodni. 

Mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy ne féljen az ismeretlentől és vágjon bele, mert egy 

olyan élményt tud szerezni, amit nem érdemes kihagyni.  



 

Naplemente és a Faro de Cabo Mayor 
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