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Erasmus beszámoló 

 

Miután megtudtam, hogy megnyertem az Erasmus pályázatot és szeptembertől 

utazhatok Leuvenbe, először a szálláskeresést kezdtem el, hogy minél olcsóbb legyen, mivel 

általában ez szokott magyar árakhoz képest a legdrágább lenni és nem akartam volna, hogy ez 

vigye el az ösztöndíjam nagy részét. 

Egy kis segítséggel rátaláltam a Loyola International Nachbahr Huis kollégiumra, ahol 

egy három ágyas szobát választottam, ami 175 euro volt és szerintem ennél olcsóbb nincs 

Leuvenben. Viszont szerencsésnek kell lenned, hogy rendes szobatársakat válasszanak melléd 

és neked is ismerned kell magad annyira, hogy tudd elviseled-e négy hónapig két másik 

ember állandó társaságát vagy inkább szeretsz egyedül lenni.  

Éltem már három hónapig külföldön egy kommunában, szóval nekem nem okozott 

gondot, hogy 67 diák vegyen körül, akik körülbelül 17 különböző országból származtak. A 

vezetőség az egész szemeszter során programokat szervezett nekünk, ami mind arra szolgált, 

hogy jobban megismerhessük egymást és egymás kultúráit. Én a legjobb barátaimat mind a 

kollégiumban ismertem meg és részben miattuk volt a legnehezebb haza utazni. 

Kiutazáskor busszal mentem, ami azért nagyon hasznos, mert vihettem magammal két 

nagy bőröndöt anélkül, hogy a kilók miatt kellett volna aggódnom, viszont az út egy napig 

tartott és ez nem volt valami kellemes. Hasznos tanács, hogy a második bőrönd helyett én 

most már biztosan egy nagy túrazsákot választanék, mert így sokkal könnyebben lehet 

közlekedni, és nem okoz akkora kihívást vonattal felutazni Brüsszelből Leuvenbe. 

Miután megérkeztem regisztráltam városházán és az egyetemnél, ahol a regisztráció 

során megkérdezték tőlem, hogy akarok-e busz bérletet fél évre, ami csak 20 euro és én úgy 

voltam vele, hogy végül is kérek, mert olcsó, de ha nem kell, akkor legfeljebb majd nem 

fizetem be. Egy hét után rá kellett jönnöm, hogy itt mindenhova eljutok gyalog 15-20 perc 

alatt, szóval kb. egy hónap után már kidobtam a bérletet mondván, hogy úgysem kell már. 

Aztán eltelt még egy hónap és kaptam egy levelet az egyetemtől, hogy van rá egy hetem, 

hogy befizessem bérletét járó 20 eurot, különben törlik a regisztrációmat, vagyis 

eltanácsolnak az egyetemtől. A levél végén még udvariasan meg is kérdezték, hogy szeretnék-

e még diák lenni továbbra is az egyetemen. Szóval szerintem egyáltalán nem éri meg, hogy 

buszjegyet vegyetek, csak akkor, ha a városon kívül laksz. 

Az egyetem első két hetében még nem kellet véglegesítenem az óráimat, de már 

elkezdődött a tanítás. Ez azért volt számomra nagyon hasznos, mert változtatnom kellett a 
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Learning Agreement-en és így nyugodtan kiválaszthattam, hogy melyik óra szimpatikus 

számomra, amit a másik tárgy helyett felvennék.  

Ami szerintem nagyon fontos, hogy hétről hétre mindig készüljetek az órákra! A 

tanárok általában előre megadnak néhány kérdést minden témához kapcsolódóan, ezekre 

próbáljatok meg válaszolni otthon, és órán a tanárral átveszitek a helyes megoldásokat. Ez 

azért hasznos, mert ezekből a kérdésekből lesz összeválogatva a vizsga. A legtöbb órához 

tartozik egy szeminárium, ahol a professzor tanársegédje segít nektek felkészülni az órára és 

értelmezni a feladott szövegeket.  

A leuveni egyetem az ország legjobb helyén áll és az európai ranglistán a University 

of Oxford mellett van, tehát a tanárok ugyanazt a szintet és tudást követelik meg mindegyik 

diáktól, és nem veszik figyelemben, hogy Erasmusos kiscsibe vagy. Az egyetem nagyon 

kemény, sokat kell készülni minden órára, de egyáltalán nem teljesíthetetlen, viszont ez nem 

az a féle Erasmus, ahova elsősorban bulizni járnak ki a diákok! 

Egy csodálatos szemesztert tölthettem el Leuvenben, mindig hálás leszek azért, hogy 

kiutazhattam, és nagyon büszke vagyok arra, hogy erre az egyetemre járhattam, mert rengeteg 

tapasztalatot szereztem. 
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