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• Skaliczki Viktor vagyok, a békéscsabai Gál Ferenc 

Főiskola Műszaki menedzser szakos hallgatója. 

2017/2018-as tanév őszi félévében nekem adatott 

meg a lehetőség, hogy Erasmusszal kijussak egy 

külföldi országba. Választásom Spanyolországra 

esett, egy kisebb városra, Vicre.  Csendes kis város 

volt, tele egyetemi hallgatókkal.  

 



Szállás 

• Az egyetem rendelkezik kollégiummal, viszont az 

árak igen magasak. 

 

• Voltak jó szállások, egész olcsón, a legtöbb Erasmus 

diák ott lakott, mi csak „gettónak” hívtuk. Kb. 15 

perc volt gyalog az iskola. 

 

• Sajnos én későn kezdtem el keresni szállást így le is 

maradtam a jókról, de sikerült találnom egy teljesen 

megfelelőt (kicsit ez is drága volt), kb 2 percre a 

többiektől.  

 



UVIC 
• Universitat De Vic  

 

• Az egyetem több, modern, jól felszerelt épületből 

álló komplexum. 

 



Első napok 
• Több, mint 100 tanuló volt Erasmuson, a világ 

minden pontjáról.  

 

• Az első hét egy regisztrációs hét volt, ahol 
elmondtak nagyon sok információt, nagyjából a 
közelgő eseményeket, stb…  

 

• Elkezdődött az ismerkedés. 

 

• Gyorstalpaló spanyol és katalán órák voltak minden 
nap.  





• Az egyetemen az órák lazábbak, jó hangulatban 

teltek, a tanárok segítőkészek és elnézőek voltak. 

Persze megkövetelték a tananyagot, de nem 

vették szigorúan egyik tantárgyat sem, volt akinél 

személyesen is kellett „felelni” és így mindenkit a 

saját tudásához mérten értékelt.  

• Az órák inkább voltak gyakorlatiasabbak minthogy 

csak száraz anyagot kéne bemagolni.   



Kirándulások 

• Több, az iskola által szervezett kiránduláson vettem 

részt, például a Viladrau, Girona. 

 

 



• Persze ezen kívül bejártam szinte az egész 

környéket, Barcelonában rengeteg látnivalónál 

voltam…  

 

o Barcelona, Tibidabo 

o Barcelona, ESTADI OLIMPIC 
DE MONTJUIC - 1992  
 



o Barcelona, Estadio Camp 

 Nou F.C.  

o Zaragoza, Rio Ebro 



• …és a csodás tengerpart…  

o Sitges 

o Barcelona 



Egyéb progamok 

• Az egyetem több vetélkedőt, vacsorát, bowlingot, 

stb. szervezett, ami szintén nagyon jó volt, mindig 

érdemes volt elmenni rá.  

 

• A városban folyamatosan voltak rendezvények, 

kulturális programok, piacok, szóval ott is szinte 

mindig tudtunk valami elfoglaltságot találni 

magunknak.  



…és persze a felejthetetlen bulik! 

• Szerintem ezt elég képekkel illusztrálnom  

 

 





Pénzügyek 

• Az árak változóak voltak, de az ösztöndíj és az egy 

nyár alatt keresett költőpénzemből teljes mértékben 

kijöttem az egész félévre. Persze a szülői támogatás 

is segített ebben (repjegy). 

 

• Maga az élet nem volt drágább, mint itthon, kb 

itthoni árakkal kell számolni. A nagyobb városokban 

nyilván drágább volt minden, mint Vicben.  



Néhány negatív gondolat 

• Sajnos pont a kiindulásom előtt pár héttel volt 

Barcelonában a terrortámadás, így kicsit félve indultam 

el. Odaérve végig fegyveres  rendőröket lehetett látni. 

Szerencsére több ilyen jellegű dolog nem történt.  

• A kintlétem alatt többször voltak hatalmas, vérig fajuló 

viták a spanyolok és a katalánok között. Leginkább 

Barcelonában voltak ezek. Vicben is volt néhány 

felvonulás emiatt, de egyszer sem torkollott viszályba, 

esetleg az órák elmaradása volt a következmény, a rám 

eső részét tekintve. 

• A honvágy persze néha nálam is előtört, de szerencsére 

volt kint a családom meglátogatni, így ez a probléma is 

megoldódott.   



Összességében…  

• Természetesen egy felejthetetlen élmény, amit 

mindenkinek csak ajánlani tudok!  

• Hatalmas élmény volt megismerkedni különböző 

országok diákjaival, barátokat szerezni, akikkel a mai 

napig tartom a kapcsolatot.  

• Örülök, hogy sikerült kicsit jobban megismerni a spanyol 

kultúrát, történelmét, bejárni több olyan helyet is, ahova 

lehet magamtól nem jutottam volna el. 

• Sikerült fejlesztenem az angol nyelvtudásom, egy 

középfokú nyelvvizsgát eredményezett is.  

• Persze, néhány dolgot még az órákon is tanultam.  


