Tanulj tovább Navarrában!
2018. november 20-án iskolánkba látogatott a spanyolországi Navarrai Egyetem két képviselője: Pedro
Lizaur az egyetem Tanulmányi Osztályának felvételi referense és nemzetközi koordinátora, illetve Rafael de
Castro az egyetem magyarországi képviselője. A spanyol nyelven tartott előadáson mintegy hatvan diák vett
részt. Előtte a két vendéget fogadta Aranyi Imre intézetvezető, aki arról faggatta az előadókat, hogy vajon mi
az, amivel meggyőzik a diákokat, hogy egy drága, külföldi képzést válasszanak. Talán a színvonal, a sokkal
gyakorlatiasabb képzés, az ingergazdag, multikulturális közeg, a nyitottság, a rugalmasság, az újszerűség, a
presztízs, a képzés során biztosított ösztöndíjak, a végzés utáni változatos munkalehetőségek és a magas fizetés.
Az egyetem az egyik legelismertebb felsőfokú oktatási intézmény az országban, mely több rangsorban is
előkelő helyet foglal el a világon az oktatók felkészültségét, az oktatás színvonalát és a kutatások
eredményességét tekintve. Egy tanárra 12 diák jut, aminek köszönhetően közeli, személyes kapcsolat alakul ki
oktató és hallgató között. Sok élsportoló tanul az egyetemen, akiknek egyéni tanrendet biztosítanak. A
kellemes, jó hangulatú beszélgetés közben megvitattuk a katalán függetlenségi törekvések jelenlegi helyzetét is.
Az 1952-ben alapított egyetem a Navarrai Autonóm Közösség fővárosában, Pamplonában található,
Spanyolország északi részén, a Pireneusok dél-nyugati lábainál. A Navarrai Egyetem teljesen autonóm
katolikus magánegyetem, költségvetési támogatással. Az egyetemen nincs teljes angol nyelvű képzés. Elvárás
az itt tanuló hallgatóktól, hogy a képzés első éveiben elsajátítsák Cervantes nyelvét. A diákok 25 %-a külföldi.
Több, világszerte ismert és elismert egyetemmel van kapcsolata, ahová ösztöndíjakat biztosítanak egy-egy
szemeszter idejére.
A hatalmas, modern pamplonai campuson tizenegy kar várja a diákokat. A campus területén több kollégium,
sportcentrum, egyetemi múzeum, nyelviskola és egyetemi klinika is található. A tizenkettedik, Mérnöki Kar,
San Sebastiánban (Baszkföld) van. Az egyetemhez kapcsolódik az IESE (Instituto de Estudios Superiores de la
Empresa) Business School, barcelonai székhellyel.
Talán nálunk nem annyira ismert ez az észak-spanyolországi tartomány. Legfeljebb a júliusi bikafuttatás
kapcsán, melyet Ernest Hemingway tett világhírűvé a "Fiesta - A nap is felkel" című regényében. Az egyhetes
pamplonai ünnepet eredetileg Szent Fermin tiszteletére rendezték meg, mára azonban őrült showműsorrá nőtte
ki magát. Az "Encierro", azaz a bikafuttatás minden reggel nyolckor kezdődik, előtte a versenyzők áldásukat
kérik a Szenttől, aztán a dühöngő bikák egy 825 méteres útszakaszon csörtetnek a bátor férfiak mögött. A
bikaviadal után a város utcáit ellepi a táncoló-éneklő tömeg, és hajnalig tart a mulatozás. A város 200 ezres
lakossága ilyenkor milliósra duzzad.
A csodálatos észak-spanyol város számos érdekességet kínál: gyönyörű történelmi központ, festői
hegyvonulatok, finom helyi ételek és remek borok várják az idelátogató turistát. A városon halad át a Santiago
de Compostelába tartó zarándokút.
Érdekes magyar vonatkozásai is vannak az egyetemnek:
2011. október 27-én a Navarrai Egyetem díszdoktorává avatták Erdő Péter bíboros prímást, esztergom–
budapesti érseket. Forrás: https://www.europapress.es/navarra/noticia-universidad-navarra-concede-doctorado-honoris-causaantonio-lopez-peter-erdo-joseph-weiler-20110509162137.html

2017-től magyar szoftver alapján tanulják az épületinformációs modellezést (BIM) a Navarrai Egyetem
építészhallgatói, az intézmény és a magyar Graphisoft szoftverfejlesztő cég között született megállapodásnak
köszönhetően. A BIM technológiát lehetővé tévő Archicad terméket 32 éve fejlesztették ki, és a világ egyik
első modellalapú építészeti tervezőszoftvereként forradalmasította az iparágat. Mára a világ 108 országában
használják, és számtalan egyetemen oktatják, de ez a spanyol egyetem az első, ahol kötelező tárgy lett a
szoftverük. Forrás: https://simbim.es/index.php/es/simbim/bimnews/461-unav2016
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