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Egyetemi tanulmányaim Bachelor alapképzésének zárásaként lehetőségem nyílt a Károli 

Gáspár Református Egyetem Néderlandisztika tanszékének támogatásával egy szemesztert 

Amszterdamban eltölteni. A Vrije Universiteit koordinátorai már itthonról nagyon sok 

segítséggel és információval láttak el, amiért a számos kitöltendő papír és a VU sajátos 

internetes felülete miatt nagyon hálás voltam. 

Mivel magát a szállást szintén a fogadó egyetemen keresztül foglaltam, a kiutazás után sok 

teendő már nem maradt hátra. Az Uilenstede névre hallgató campus nem Amszterdamban, 

hanem Amstelveenben található hivatalosan, de az egyetem gyalog sincs messzebb 15 

percnél, Amszterdam belvárosa pedig kb. fél órára található a helyi villamos-, illetve 

metrójárattal. A kulcs felvétele és a városházán történő regisztráció (ez kivételesen az érkezés 

napján helyben lebonyolítható) után már be is költözhettünk a kb. 12 m2-es, bútorozott, 

egyénileg fűthető, saját hűtőszekrénnyel rendelkező szobákba. Uilenstede számos épülettel 

rendelkezik, én egy hétemeletes blokkban kaptam szobát, így a fürdőszobát és a konyhát 12 

másik lakótárssal osztottam meg. Néhány nap ismerkedés után már egy nagyon kellemes, 

megbízható és vidám nemzetközi lakóközösség alakult ki. A konyhában minden szükséges 

felszerelés, két nagy hűtőszekrény és 13 konyhaszekrény-fiók található, mindenkinek saját. A 

konyháról nyílik a terasz, aminek berendezéséért és tisztántartásáért a közösség a felelős. 

Érkezésem után néhány hónappal a konyhát egybenyitották a mellette lévő szobával, amit 

nappalinak neveztek ki, síkképernyős televízióval és három bőrkanapéval. A fürdőszobát két 

zuhanykabin és egy nagyobb közös rész teszi ki, utóbbiban van a mosó- és szárítógép, 

teregetőalkalmatosságok. Az emeletek között folyamatos a kommunikáció, mi gyakran 

szerveztünk közös programokat, vacsorákat. Közvetlenül a campus szívében található az 

egyetemi sportcentrum, érdemes itt bérletet váltani, az órák nagyon változatosak és kedv 

szerint variálhatók. A sportlehetőségek mellett Uilenstede saját pékséggel, szupermarkettel és 

snackbarral is rendelkezik. 
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Az egyetem már az első napokon prezentációval egybekötött tájékoztató ünnepséggel várt 

bennünket, természetesen angol nyelven. A diákigazolványtól a holland bankkártyaigénylésen 

át a kulturális programokig mindenről szó esett, ez pedig segített eloszlatni az első napok 

kételyeit. Az egyetem alsó szintjén naponta meghatározott időintervallumban működik az 

International Office, hozzájuk bármilyen üggyel fordulhatnak a beutazó diákok (aláírások, 

Learning Agreement megváltoztatása, etc). Ami még esetleg nagyobb időráfordítást igényel, 

az a VU webes felülete (vunet.login.vu.nl). Az ehhez tartozó jelszót már korábban megküldi 

az intézmény emailben, és ide kell még itthon feltölteni számos dokumentumot, azonban a 

későbbiekben is nagyon fontos a használata. Innen nyílik az ún. blackboard, az az interaktív 

webes felület, amelyen keresztül az iskola, a tanárok és a diákok emailben kommunikálnak 

egymással. Itt lehet elérni a házi feladatokat, a letölthető anyagokat az órákhoz, a 

vizsgaidőpontokat, tehát ennek használata elengedhetetlen, folyamatos figyelése pedig 

nagyon fontos! A „nem volt időm ellenőrizni a blackboardot” kifogás a VU tanárainak 

szemében teljességgel érvénytelen. Érdekes lehet a holland egyetemek időbeosztása, ami eltér 

a mi rendszerünktől: ők a szemesztert három periódusra bontják, egy tantárgy pedig több 

periódust is felölelhet. Minél több óraszám tartozik egy tárgy alá, annál több kredit (ECTS) 

jár érte. Ők is megkülönböztetik az előadásokat (hoorcollege) és a gyakorlati órákat 

(werkcollege), a hiányzást pedig többnyire szigorúan büntetik, nem ritkán a vizsgáról való 

kizárással. Hollandiában komolyan veszik az időbeosztást is, azaz már hónapokkal előre 

meghatározott tanmenet szerint dolgoztunk, amitől eltérés nem lehetséges. A holland tanárok 

nem szeretnek különbséget tenni holland és külföldi diákjaik között, ezért biztosan csak olyan 

órákat vegyünk fel, amelynek nyelve nem okoz majd számunkra nehézséget. Tapasztalataim 

szerint sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek az otthoni tanulásra, az önfejlesztésre, mint a 

magyar iskolák és magától értetődőnek tartják az órai aktív részvételt, konstruktív 

hozzászólásokat. A kezdeti 'kultúrsokk' és mentalitásbeli különbségek leküzdése után azonban 

könnyű beleszokni a rendszerbe, én személy szerint nem találtam szembe magam olyan 

problémás szituációval, amit ne tudtunk volna néhány levélváltás vagy személyes konzultáció 

során megoldani. 

Az érkezés utáni egyik legfontosabb teendő a biciklivétel. Érdemes komolyabb összeget 

invesztálni a paripába, még akkor is, ha az ember mindössze fél évre érkezik, hiszen az ára 

hamar megtérül, elég csak a GVB (amszterdami BKV) díjszabására pillantani. 30 és 100 euro 

között már lehet megbízhatót venni használtan, őket főleg facebookon hirdetik megfelelő 

csoportokban. Vigyázzunk, hogy illegális árusoktól ne kerüljön hozzánk bicikli, ezt a 
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rendőrség szigorúan bünteti, illetve legyünk mindig helyesen kivilágítva, járgányunk pedig 

lelakatolva! (Ahol van biciklis kultúra, ott a biciklilopásnak is méltán van hagyománya.) Az 

amszterdami biciklis közlekedés nagyon biztonságos, az infrastruktúra tökéletes és sokkal 

egyszerűbb így eljutni bárhova, mint villamossal, nem beszélve a szociális pozitív 

"mellékhatásokról" és arról, mennyi időt takaríthatunk meg. Bicikliszerelőt szinte minden 

sarkon találunk Amszterdamban. 

A város szociális és kulturális élete lenyűgöző. Uilenstede-től mindössze 20 percnyi 

bicikliútra található az Albert Cuypmarkt, az egyik legnagyobb piac, ahol lényegesen 

olcsóbban szerezhetünk be zöldségeket, fűszereket, halat, ruhát... Egy hónapban egyszer 

kinyit a híres IJ-Hallen (bolhapiac), ehhez már a Centraaltól kell északra kompozni, ez viszont 

felejthetetlen élmény, az árak pedig még a magyar pénztárcához mérve is több, mint 

kedvezőek. Amszterdam varázsa tulajdonképpen a sokszínűségben rejlik, hiszen mindenféle 

igényhez, érdeklődéshez, anyagi helyzethez, szubkultúrához igazodó éttermek, 

szórakozóhelyek, boltok, sportcentrumok miriádjai közül válogathatunk. Érdemes többször 

elvegyülni akár egyedül is a belváros élénk forgatagában, már csak azért is, mert a 

nemzetközi campus önmagában nem adja vissza a város holland jellegzetességeit (itt 

gyakorlatilag alig hallani holland szót). A kikapcsolódás Amszterdamban életforma. Sehol 

máshol nem lehet olyan aktívan lazítani, mint itt, legyen szó kajakozásról az Amstelen, 

tábortűzről a Vondelparkban (a város közepén!), péntek éjszakai bulizásról a 

Rembrandtpleinen, hajóbérlésről a csatornalabirintusban, mindennek csak a képzelet szabhat 

határt. A közhiedelemmel ellentétben a város rendkívül tiszta, sok a zöldfelület, jó a levegő. 

Sajnos meg kell állapítanunk, hogy Budapesthez képest Amszterdam emberléptékűbb és 

élhetőbb. Amint az ember kicsit mélyebbre merül a szakterületében, hobbijában, érdeklődési 

körében és elkezd a helyiekkel kommunikálni, egyből rabul ejti a jellegzetes amszterdami 

szabad szellem, az elkötelezett jövőbe nézés, a tolerancia, az építő jellegű munka szeretete. 

Személy szerint a koncertszervezés színfalai mögé láthattam be a félév során és lenyűgözött 

az a profizmus és elhivatottság, amivel találkoztam. Mindenkinek javaslom, hogy bátran 

merüljön bele abba, amit itthon is szeret csinálni, akár egyedül is, azaz szerezzen campuson 

kívüli ismerősöket is, mert a legkönnyebben a helyieken keresztül lehet megismerni ezt az 

egyedülálló összetételű közösséget, ami Amszterdamot alkotja.  

Korábban is laktam már hónapokig Hollandiában, de ez a félév egyfajta vízválasztó volt 

számomra orientációs és pályaválasztási kérdésekben. Legfontosabbnak azonban mégis a 



megismert közeget tartom, a számos művelt, nyitott és végtelenül érdekes embert a világ 

minden tájáról, akiket a barátaimnak tudhatok. 

 

 


