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2015 szeptemberétől két félévet tölthettem a KU Leuven hallgatójaként. A kint szerzett 

tapasztalataim alapján mindenkinek csak ajánlani tudom az Erasmus ösztöndíj megpályázását. 

A leuveni katolikus egyetem a világ 50 legjobb felsőoktatási intézményének egyike. Ez 

egyrészt azt jelenti, hogy az oktatók rendkívül jól képzettek, és nagyon magas színvonalúak a 

kurzusok; másrészt viszont azt is, hogy nem egyszerű elvégezni őket. (Persze ha elég energiát 

fektetünk bele, nem is lehetetlen.) Vannak csak nemzetközi diákok számára meghirdetett órák 

is, de szinte az összes meghirdetett tantárgy közül lehet választani. Akár azt is meg lehet 

beszélni a tanárokkal, hogy a hivatalosan csak belga diákok által felvehető órákra is 

beengedjenek. Az egyetem honlapjára minden félév előtt feltesznek egy listát az elérhető 

tárgyakról szakonként csoportosítva. Nincs meghatározva, hogy csak a saját szakunkról 

választhatunk, így ha valakit érdekel például a közgazdaságtan vagy a pszichológia, ilyen 

jellegű tantárgyakat is felvehet. Viszont olyan tantárgyból is sok van, amelyeket 

elfogadtathatunk otthoni tárgyak helyett. Angol szakon viszonylag sok irodalom és nyelvészet 

óra van, de például amerikai történelem órát is szoktak meghirdetni. 

Csak nemzetközi diákoknak meghirdetett órák: 

onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/e/SC_51806157.htm 

Mindenki által felvehető tárgyak: 

onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/e/SC_50074694.htm 

Mivel minden évben sok a nemzetközi diák, nem jelent problémát az egyetemi életbe való 

beilleszkedés. Az egyetem Erasmus koordinátorai nagyon segítőkészek, bármilyen kéréssel 

fordulunk hozzájuk. Érdemes például megbeszélni velük, hogy korábban kapjuk meg a 

vizsgáink eredményeit, hogy ne okozzon gondot Magyarországon a kinti tárgyak 

elfogadtatása. A professzorok is nyitottak a nemzetközi diákok felé, velük is lehet beszélni, ha 

felmerülne bármilyen probléma. Például néhány angol nyelvű óra esetében a vizsga egy része 

hollandul van, de ha időben szólunk a professzoroknak, összeállítanak egy alternatív 

változatot csak angolul. A félév elején orientációs napokat rendez az egyetem, mindenképpen 

megéri részt venni rajtuk. Nemcsak az egyetem működéséről informálódhatunk itt, Leuvenről 

és egész Belgiumról is tartanak előadásokat. Sőt, még egy villámkurzuson is részt vehetünk a 

holland nyelvről. Az sem hátrány, hogy ha valaki szeretne hollandul tanulni, ezt ingyen 

megteheti az egyetem nyelvi központjában. 



Egy másik nagy előnye a Leuvenben tanulásnak, hogy a város Nyugat-Európa közepén 

fekszik, így sok olyan városba eljuthatunk innen, ahová Magyarországról drága és bonyolult 

lenne elmenni. Belgiumon belül viszonylag olcsón lehet utazni. A vasútállomásokon árult Go-

pass bérlettel 26 éven alattiak 5 €-ért utazhatnak bármelyik 2 belga város között. Ezen kívül 

érdemes hétvégén utazni, mert minden hétvégi jegy fél áron van. Belgiumon belül a legszebb 

városok ahová mindenképpen megéri ellátogatni: Brüsszel, Brugges, Gent, Antwerpen, 

Oostende és Namur. Külföldre utazni is megéri Belgiumból. Vannak olyan busztársaságok, 

ahol néha 1€-ért árulnak jegyeket francia, holland és német városokba, de teljes áron sem 

kerülnek nagyon sokba a jegyek. Érdemes a Megabus és a Flixbus weboldalát nézegetni és 

időben lefoglalni a jegyet, amikor éppen akciós. Néhány kép kedvcsinálónak: 

 

 

Leuveni könyvtár torony 

Brüsszel főtere karácsonyi fényekben 

Antwerpen 

Leuveni botanikus kert 


