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ERASMUS 

UNIVERSITEIT LEIDEN 13/14 ősz 

Fábián Dorottya 

 

VÁROS: Leiden, Hollandia 

EGYETEM: Universiteit Leiden  

A beszámolót írta: Fábián Dorottya 

Ha kérdésed van, itt elérsz: fabiandorka@gmail.com 

Ilyen képzési szinten voltam kint: BA – 5. félév, germanisztika-néderlandisztika szakirány 

 

PRO KONTRA 

utazási lehetőségek drága megélhetés 

jó tanárok nehéz vizsgák 

gyönyörű város, a központban minden elérhető  

pezsgő diákélet, színes programok  

 

Honlap, információk lelőhelye: leidenuniv.nl  

Kinti Erasmus koordinátor neve és elérhetősége: Irena van Kampen-Zagar,  

i.zagar@hum.leidenuniv.nl  

 

Jelentkezési határidők:  

Ezt nem tudom pontosan, de mivel szerencsére elég lazán veszik a dolgot, ezért ha kicsit késtek, az 

nem baj, utána is meg lehet oldani a dolgot. Az biztos, hogy amint kiderül, hogy mehettek Leidenbe, 

rögtön jelentkezzetek és nézzetek utána a dolgoknak. 

 

Ilyen itt a néderlandisztika:  

A leideni egyetemen a ’Dutch Studies’ tanszék kifejezetten külföldieknek tanít hollandot. Az első éves 

tantárgyak között több angol nyelvű is van, de második évtől csak hollandul vannak a tárgyak. A 

tanárok nagyon kedvesek és jófejek. A diákok, mivel a képzést külföldieknek szánták, a világ minden 

részéről jöttek (legtöbben lengyelek).  

 

Ilyen tantárgyak vannak:  

https://studiegids.leidenuniv.nl/studies/show/1902/Nederlandkunde-Dutch-Studies  

Pl. prezentációs technikák, nyelvtan órák, szókincsfejlesztés, irodalom, töri, nyelvtörténet…  

(a linken mindegyik évfolyam óráit meg lehet nézni)  

Ezeket a tantárgyakat ajánlom: Én az őszi félévben ezeket az órákat vettem fel a Dutch  
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Studies-ról: 

Woordenschat/Schrijven  

Grammatica – Taalvaardigheid II  

Geschiedenis van het NLs 

Plusz kettő angol:  

Dutch painting 

Introduction to Dutch Studies 

A holland órák nagyon hasznosak voltak, a két angolból a Dutch painting nagyon nehéz volt (10 

kredites tárgy...), nem is sikerült. 

 

Egyéb fontos infó az egyetemről:  

Néhány tantárgyhoz van egyetemi jegyzet, de a legtöbbhöz tankönyvet kell beszerezni (érdemes 

először idősebbeket megkérdezni, hogy nincs-e eladó példányuk, vagy a könyvtárból lefénymásolni, 

mert elég drága könyvekről van szó. A könyvtárban majdnem minden könyvet megtaláltok, ott le is 

tudjátok fénymásolni.) 

 

Szállást itt tudsz keresni:  

kamernet.nl, kamertje.nl, http://www.studereninleiden.nl/stad/op-kamers/  

Szállásárak: 300-350-400- Euro  

 

Mennyire lehet anyanyelvűekkel együtt élni, a nyelvet gyakorolni? 

Az órákon leginkább külföldiekkel vagy körülvéve, ezen kívül az Erasmusoknak általában hetente 

szerveznek valami közös programot, beszélgetést (mindig más a téma), ez angolul van. De persze az 

egyetemen, ill. a városban hollandokkal is szóba elegyedhetsz, ill. a szállásodtól függően akár 

hollandokkal is együttlakhatsz. Ajánlom az orientation weeket, ott hollandok a vezetők, bár azt is 

direkt külföldieknek rendezik (azt hiszem, 60 euró körül volt nekünk). 

 

Mennyi pénzből lehet kijönni egy hónapban: 450-600 Euro  

 

Ilyen ebben a városban az élet: Leiden egyetemi város, rengeteg a fiatal. Ezen kívül a város  

nagyon szép, rengeteg a múzeum, stb.  

 

Egyéb tapasztalat/tipp/infó:  
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Kint nyitottam bankszámlát a Rabobanknál. Kaptunk előtte formanyomtatványt, mindent. A bankban 

viszont elrontották a címemet, így hetekig ment a huza-vona, hogy merre is lehet a bankkártya stb. 

Én azt ajánlom, hogy otthon is nyissatok egy devizaszámlát, hogy ne legyen gond. A bicikli szükséges.  

Leiden viszonylag mindenhez közel van: a tengerhez, Amszterdamhoz, Delfthez, Hágához…  

 

Plusz ajánlás: 

 www.megabus.com, www.eurolines.nl 

Mi a megabusszal 30 euróért voltunk Párizsban (oda-vissza), 40-ért Londonban. Éjszaka utaztunk, a 

buszon jóformán csak diákok voltak, nagyon jó volt a hangulata. Az Eurolines-nak néha vannak 

nagyon jó akciói.  

Képeket itt találtok: https://www.facebook.com/dorka.fabian.3 

http://www.megabus.com/
http://www.eurolines.nl/

