
Leiden 2015 tavaszi félév 

 

Leiden a legfantasztikusabb hely egész Hollandiában, ebben egészen biztos vagyok! 

Elsősorban gratulálok, ha Te is megnyerted ezt az ösztöndíjat és ott tölthetsz majd egy 

félévet. Minden percet használj ki, mert nagyon gyorsan szalad az idő. Na de inkább 

folytassuk a hasznosabb információkkal, amiknek tényleg hasznát veheted ott és fontos őket 

észben tartani! 

Egy óriási tévhit, amit rendkívül fontos: „Minél több tantárgyat vegyél fel, nehogy ne legyen 

meg a 10 kredit.” Semmiképp se tedd ezt, ez nagyon fontos, mert sok. Könnyen 

elveszítheted a fejedet a sok feladat között. Én alapból hat tantárgyat vettem fel, és igazából 

egyikbe se tudtam mindent beleadni, mert soknak találtam. 

Ezeket vettem fel: Schrijven/Grammatica, Debatteren, Inleiding Linguistiek, Methoden en 

technieken, Nederlandse cultuur en maatschappij, Geschiedenis na 1800. 

Ezekből az alábbiakat javaslom:  

Schrijven/Grammatica- Rengeteg feladat vár majd rád, de megéri hidd el, remek óra volt! 

Debatteren- Szintén szuper, megtanulsz helyesen vitatkozni, gyorsabban fogsz tudni 

beszélni, izgalmas óra. 

Geschiedenis na 1800- A tanár remek volt, érdekfeszítőek voltak az órái, mindig vártuk a 

következőt. 

 

Mindenféleképpen vegyél részt az OWL (Orientation Week Leiden) héten. A legtöbb - én 

kimerem jelenteni - életre szóló barátságot ott kötöttem meg, azokkal az emberekkel, 

akikkel egy csoportba voltam beosztva. A másik az a Leiden United. Kéthetente vannak 

éttermekben közös vacsorák. A szemeszter elején befizetsz 40 eurót és utána semmiféle 

költség nem lesz. 

 

Én szállást az egyik holland barátnőmön keresztül találtam. Javaslom, hogy csatlakozz a 

Facebook csoporthoz: Leiden housing. Körülbelül óránként vannak hirdetések. Senki nem 

maradt még fedél nélkül, annak ellenére, hogy rengeteg diák próbál szobát találni. 

 

Még egy nagyon fontosat szeretnék kiemelni. A MASTERCARD nem működik Hollandiában, 

az én tapasztalataim szerint. Szinte sehol nem fogadják el, csak a DIRK nevezetű 

szupermarketben, meg a HEMA-ban, Azt javaslom, hogy vagy csinálj kiutazás előtt egy 

MASTRO kártyát, vagy majd ott. Én ott csináltam, mert nem tudtam, hogy ez így működik.  

Kapsz majd a legelején a szemeszternek egy welcome csomagot, amiben van információ a 

bankkártyáról valamint az OV chipkaartról, amivel majd vonatozni tudsz egész Hollandiában. 



Szerintem ezek a legfontosabbak, meg az persze, hogy sok embert megismerj és minél 

többet legyél velük!  

Ha bármilyen kérdésed van, félsz, hogy nem fogsz tudni valamit, bizonytalan vagy, bátran 

fordulj hozzám Facebookon. Szívesen segítek, mert tudom, hogy mennyit számít! 

 

Bujanovics Borbála  


