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A 2013/14-es tanévet a Leuveni Katolikus Egyetemen töltöttem, és azt tudom mondani, hogy 

ez egy tökéletes célpont Erasmusra. 

Leuven egy kis egyetemi város Brüsszeltől nagyjából fél órányira, és igen olcsó 

repülőjegyeket lehet találni Budapestről. Ezek a fapados járatok viszont nem Brüsszelbe, 

hanem Charleroi-ba érkeznek, ahonnan előbb el kell jutni Brüsszelbe, onnan pedig Leuvenbe. 

Ennek a legegyszerűbb módja a shuttle busz, ami elvisz a reptérről egyenesen Brüsszelbe. Ezt 

jobb időben lefoglalni, mert akkor olcsóbb a jegy, de egyébként a legdrágább esetben is 

csupán 14 euro. (http://www.brussels-city-shuttle.com/en/#/) Utána pedig Brüsszelből 

vonattal lehet eljutni Leuvenbe, erre a célra viszont már okos dolog megvenni egy GoPass-t, 

ami 26 évnél fiatalabbaknak 10 útra érvényes bárhová Belgiumon belül, összesen 51 euróért, 

ami kedvező árnak számít. A vonatokra nincsen külön diákkedvezmény, viszont hétvégenként 

minden jegyet féláron adnak. (http://www.belgianrail.be/) 

Van egy menetrend szerinti buszjárat is charleroi reptérről Charleroi vasútállomásra, ahonnan 

vonattal egy átszállással el lehet jutni Leuvenbe. Ez kicsit hosszadalmasabb és bonyolultabb, 

de sok esetben ez a legolcsóbb megoldás. 

A pénzügyeket illetően a legjobb döntés Belgiumban bankszámlát nyitni, és oda kérni az 

ösztöndíjat. Ebben az esetben ugyan vinni kell egy bizonyos összeget az első egy-két hétre, 

amíg sikerül ezt elintézni és megérkezik a pénz, de hosszú távra sokkal kedvezőbb megoldás, 

hiszen Belgiumban fiataloknak ingyen lehet bankszámlát nyitni és zárni, ingyen lehet pénzt 

levenni az automatából. Gyakorlatilag a banknak semmit nem kell fizetni, míg magyar 

számláról külföldön pénzt levenni rettentő drága. (A bank neve: BNP Paribas Fortis.) 

Szállást mielőbb el kell kezdeni keresgélni, az egyetem honlapján három kollégiumba lehet 

jelentkezni. A kollégium jó döntés, mert olcsó és ott általában nagy társasági élet folyik 

mindig. Ha nem sikerül egy kollégiumba sem bekerülni, akkor az egyetem Housing Service-

én keresztül lehet szobát keresni. Én a Loyola International Huis-ben laktam egy amerikai 

szobatárssal, és mindenkinek csak ajánlani tudom, aki sok barátra és élénk mindennapokra 

vágyik.  

http://www.brussels-city-shuttle.com/en/#/
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Megérkezéskor van némi elintéznivaló, például regisztrálni kell az egyetemen és a 

városházán, de az Erasmus koordinátor mindent segítőkészen elmagyaráz. A tárgyak 

kiválasztására három hét áll rendelkezésre, ami alatt érdemes személyesen megnézni az 

órákat, és ügyesen kiválasztani legalább négyet, hogy három biztosan sikerüljön. Ez elég 

fontos, mert félévkezdéskor hajlamos az ember elhatározni, hogy sokat fog majd tanulni és a 

nagy követelményű tárgyakat is egyszerűen tudja teljesíteni, de ez később könnyen változik. 

Amint beindul az élet, folyton újabb és újabb programok és utazgatások kerülnek majd 

előtérbe, és az egyetemen az órák többségén nincsenek követelmények a szorgalmi 

időszakban, ezért a vizsgaidőszakban hihetetlenül rázúdul az emberre a sok tanulnivaló. Nem 

kivételeznek a külföldi diákokkal, tehát jobb könnyű tárgyakat választani, és ha vannak más 

órák, amik nagyon érdekelnek, nyugodtan bejárhatsz rájuk. Ha nem sikerül egy tárgy, akkor 

viszont nyár végén lehet csak újra próbálkozni. (Vagy ha első féléves tárgyból buktál meg, és 

a tanár megengedi, esetleg a tavaszi félév vizsgaidőszakában.) A jegyek egy 0-tól 20 pontos 

skálán mozognak, és minimum 10 pontot kell elérni ahhoz, hogy sikerüljön a tárgy.  

Leuven elég kicsi város, mindenhova el lehet sétálni, de meggyorsítja a közlekedést, ha van 

biciklid. A bicikliknek nagy feketepiaca van Leuven-ben, de persze bérelni is lehet a Velo 

nevű cégtől. A szállások általában nagyjából fel vannak szerelve konyhai eszközökkel, de van 

egy turkáló (Spit), ahol kanapétól bögrékig mindent lehet találni. Érdemes belépni a Leuven 

Junk Shop nevű Facebook csoportba, ahol szintén sok hasznos dolgot árulnak, illetve 

távozáskor te is eladhatod a felesleges dolgaidat, ha szeretnéd. Itt sok használt tankönyvet is 

találhatsz, jóval olcsóbban eredeti áruknál. 

Ha orvosra van szükség, a kék európai egészségügyi kártyával kapsz ellátást, de az orvosnak 

fizetni kell úgy 25 eurót, aminek nagy részét később vissza lehet igényelni. 

Belgiumban a diákmunkák átlagos órabére majdnem 10 euro, tehát ha találsz valami munkát, 

amit szívesen végeznél, esetleg megéri dolgozni. Persze azt hozzá kell tenni, hogy 

valószínűleg annyi programod lesz, hogy nemigen lesz időd az egyetemre is koncentrálni és 

még dolgozni is. 

Leuven tele van külföldi diákokkal, és velük mindig pezseg az élet. Belgiumból olcsón be 

lehet járni Nyugat-Európát, hiszen Nagy-Britannia, Franciaország, Hollandia és Németország 

között helyezkedik el, ezért könnyen és olcsón el lehet jutni Londonba, Párizsba vagy akár 

Amszterdamba. Vannak diákszervezetek által meghirdetett utazások, de a barátaiddal is 

egyszerűen megtervezhetsz egy-egy utazást.  



Én csodásan éreztem magam Leuvenben, és nagyon sok életre szóló élményt és barátot 

szereztem. Eredetileg egy félévre mentem ki, de annyira megtetszett, hogy második félévre is 

maradtam. (Ha első félévre mész, akkor meg lehet hosszabbítani az Erasmust, habár nem 

biztos, hogy továbbra is kapsz ösztöndíjat.) Nekem életem egyik legjobb éve volt, 

mindenkinek csak ajánlani tudom.  


