
Élménybeszámoló 

Sziasztok! Katona Géza vagyok, Barcelonában voltam Erasmuson, az Universitat Politècnica de Cata-

lunya-n (=UPC azaz Katalán Műszaki Egyetem) tanultam az Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Ca-

mins, Canals I Ports de Barcelona (ETSECCPB vagyis Barcelonai Műszaki Főiskola Építő-, Vízépítési- és 

Kikötői mérnököknek) nevű karon. Én Közlekedésmérnök hallgató vagyok, eredetileg az Escola Tècnica 

Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT vagyis Terrassa-i Műszaki Főiskola 

Ipari- és Repülő mérnököknek) nevű karra adtam be a pályázatot, innen nem kaptam választ, helyette az 

ETSAB (Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, azaz Barcelonai Műszaki Főiskola Építész-

mérnököknek) és az ETCECCPB válaszolt. Mindkettőt, mint választási lehetőséget ajánlották fel az 

ETSEIAT helyett. Ez valószínűleg amiatt volt, mert Közlekedésmérnöki képzés nem létezik Spanyolország-

ban, és a név alapján inkább az Építő- és Építészmérnöki képzéssel azonosítják, Gépészmérnökkel nem. 

Emiatt kerültem az ETSECCPB-re. A sulival nincsenek annyira jó tapasztalataim, a tanárok nem igazán vol-

tak segítőkészek. Célszerű az első hetekben egyértelműen letisztázni velük, hogy milyen nyelven lesz a 

számonkérés, illetve milyen házi feladatok lesznek, azonban oda kell figyelni, mert sokszor nem tartják be 

az ígéretüket, és egyenes választ is hetekbe telik elérni. Kb. 2-és fél hét van a tárgyak véglegesítésére. Ha 

sikerül angol kurzust találni, akkor ott rendesek, ezen kívül viszont eléggé tanárfüggő. Nem biztos, hogy 

érdemes velük spanyolul beszélni, mert előfordul, hogy ezért elvárják a katalán tudást is, így érdemes lehet 

angollal próbálkozni először, így esetleg kevesebb lesz az elvárásuk, de fel kell készülni, hogy eléggé nacio-

nalisták. 

Én albérletben laktam, bár eredetileg koliban szerettem volna. A legolcsóbb koli amit találtam az 415 

euró volt havonta. A városban normális szállást olyan 350 euró felett lehet találni. Én ezen a honlapon keres-

tem: http://www.bcn-housing-students.com/. Havonta olyan 700 és 800 euró közötti összegből lehet kijönni, 

mindezt úgy, hogy rendszeresen főztem magamra. Egy normál adag meleg kaja olyan 6-7 euró minimum, de 

néha kisebb adagot 3-4 euróért is lehet találni. Boltokkal kapcsolatban Barcelonában inkább kisebb élelmi-

szerboltok vannak, egy két nagy van csak bent a városba, a többi kint van. Az árak attól függnek, hogy mi-

lyen élelmiszert vesz az ember. A magyar konyha alapjai ott egy kicsit drágábbak, de nem olyan sokkal, 

viszont sajtok, tengeri herkentyűk azok elég olcsók. A tejfölt, túrót, ecetet, citromlevet nem ismerik és nem 

is lehet kapni. Viszont van egy magyar bolt a városban (http://www.paprikagourmet.com/index.php), ahol 

nagyjából mindent lehet venni, amit nem kap meg az ember máshol. Viszont elég ritkán kapnak friss árut, de 

nem messze van egy lengyel bolt is (http://barcelonacooking.com/wp/krakoviak-polish-store.html), ahol 

lehet még venni tejfölt meg túrót. Boltokkal kapcsolatban Tesco nincs Barcelonában, de van Carrefour 

(http://www.carrefour.es/), Alcampo (Auschan) 

(http://www.alcampo.es/WebPortal/Alcampo/Paginas/Intro.page), néhány Spar 

(http://www.spar.es/index.asp), Lidl (http://www.lidl.es/es/home.nsf/pages/i.home), Esclat 

(http://www.bonpreu.cat/), Mercadona (https://www.mercadona.es/ns/index.php), El Corte Inglés 

(http://www.elcorteingles.es/). Én Carrefourba és Esclatba jártam, az El Corte Inglés egy kicsit drága, a Lidl 

az ugyan az mint itthon, a többit annyira nem ismerem. A Mercadonát sokan dicsérték, én nem jutottam el 

oda. Viszont van egy nagyon jó piac a La Ramblán (http://www.boqueria.info/Eng/index.php), oda érdemes 

elmenni. Kint telefont annyira nem érdemes venni, mert a kártyás csomagok percdíjai nagyon drágák, előfi-

zetés meg csak hosszabb időre van. Viszont vannak olyan boltok, ahol egy helyen lehet válogatni mindhá-

rom szolgáltató tarifái közül (http://www.phonehouse.es/). Én egy kártyás telefont vettem, de csak a szám 

miatt, nem töltöttem fel pénzzel, mert olcsóbb volt az itthoni telefonommal telefonálgatni. Érdemes viszont 

Skype előfizetést venni, mert egész Európában vezetékes számot korlátlanul lehet hívni 6,89 euróért. A tö-

megközlekedés egy kicsit drága, viszont megéri, mert szinte mindenhova elvisz, kicsit ugyan több átszállás-

sal, mint itthon, de azért elég jó (http://www.tmb.cat/en_US/barcelona/moute/targetes/targetes.jsp). A bérle-

tek közül a 3 havi bérlet éri meg a legjobban. Annyit érdemes tudni még, hogy zóna rendszer van, maga a 

város a reptérrel együtt az 1-es zónában van, és a különböző elővárosok vannak besorolva a többi zónába. 

Az elővárosi vonalak menetrendjei itt vannak fent: http://www.fgc.es/eng/index.asp. 

Érdemes kiváltani a nemzetközi diákot ISEC és az EURO 26-os kártyát 

(http://www.statravel.hu/hu/static/isic-nemzetkozik_diak), kint mindkettőre Carnet Jove-ként kell hivatkoz-

ni, így adnak kedvezményt vonaton és múzeumokban. Több napos, nagyobb távolságú utazáshoz érdemes az 

Interrail vasúti bérleteket átnézni (http://www.interrail.net/magyar/a_jegy.php, http://www.mav-

start.hu/utazas/inter_rail.php) mivel egy ilyen bérlettel a nagysebességű vonatra a pótjegy csak plusz 10-15 
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euró. Viszonyításképpen a 3 napos bérlet ára kb. egyenlő a Barcelona - Madrid nagysebességű vonat egyirá-

nyú jegyével. 

A Budapest Barcelona távot legegyszerűbben Wizzair-rel lehet megtenni, mert közvetlen járat van. 

Hamarosan a Malév is indít repülőket. A jegyvásárlással kapcsolatban jó tanácsként azt tudom mondani, 

hogy a Wizz-nél érdemesebb általában külön időpontban megvenni a jegyeket, mert általában az egyik irány 

olcsó és a másik drága. Tudni kell még róluk, hogy a jegy árak folyamatosan változnak, nekem előfordult, 

hogy hónapok is elteltek a két irány megvásárlása között, így egész jó áron lehet utazni, átlagosan egy irány 

15 000 Ft egy út. Fontos még, hogy nem feltétlenül érdemes hamar megvenni a jegyet, mert van, hogy az 

indulás előtt pár nappal több tízezer forinttal is esik az ár. Az utazás tervezéshez két oldalt tudok ajánlani: 

http://www.pelikan.hu/ és a http://www.momondo.com/. Ezen kívül vonattal is el lehet jutni Zürich-i átszál-

lással, ez nagyságrendileg olyan 120 euró körül van, előnye hogy a csomaggal nem kell bajlódni. A részle-

teket a MÁV tudakozó meg tudja mondani. 

A katalán nyelv iránt érdeklődőknek a következő oldalt tudom ajánlani: 

http://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php. Ez egy olyan oldal, ahol nagyon jó gya-

korlatokkal hatékonyan megtanulható a nyelv mindenféle spanyol alap nélkül is. Az egyetemen lehet fel-

venni katalán nyelvet, ezen a honlapon találhatóak meg az információk: http://www.upc.edu/slt/learn-

catalan/learn-catalan?set_language=en. 

Végül néhány honlap címet ajánlok figyelmetekbe, ahol a tárgyakról információkat lehet szerezni: 

https://gauss.upc.edu/gauss/canvicontrasenya/registreIntranet.jsp  

http://www.upc.edu/sri/acl_users/credentials_cookie_auth/require_login?came_from=http%3A//www.upc.e

du/sri/estudiantat/mobilitat-destudiantat-de-la-upc/documents_per_noticies/1mou-te_2010-11.pdf/download  

http://www.etseiat.upc.edu/actualitat/Aulas_Horarios_Q2_mc.pdf  

https://www.upc.edu/sri/estudiantat/mobilitat-destudiantat-de-la-upc  

http://www.etseiat.upc.edu/index.php?menu=7&pag=foreign  

http://www.upc.edu/eng/education/undergraduate-courses  

 

http://www.upc.edu/sri/responsables/responsables-ri/  

http://www.etseiat.upc.edu/pdf/mobilitat/info_gral_mobilitat.pdf  

http://directori.upc.edu/directori/dadesUE.jsp?id=220&condicio=220  

http://www10.gencat.cat/cur_wrcec/AppJava/visible/estudis/detallCentreEstudi.do?method=detallCentreEst

udi&tipus=CE&idOfertaEstudi=14&idOfertaCentre=36&idCentre=39&idModalitat=PRES  

http://www10.gencat.cat/cur_wrcec/AppJava/visible/estudis/fitxaEstudi.do?method=mostrarFitxa&tipus=E

&idEstudi=10&set-locale=en_GB  

http://www10.gencat.cat/cur_wrcec/AppJava/visible/estudis/detallCentre.do?method=detallCentre&tipus=C

&idCentre=39  

 

http://www10.gencat.net/dursi_estudiaracatalunya/AppJava/en/programes_mobilitat.htm  

http://www10.gencat.cat/cur_wrcec/AppJava/visible/titulacio/grauPerNom.do?method=listGrauPerNom&tip

us=T&tipusTitulacio=Grau  

Ha valakinek bármilyen információra, segítségre lenne szüksége, szívesen állok rendelkezése. Az e-

mail címem: geniussss@freemail.hu. 
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