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Az Erasmus+ program keretében a 2015/2016-os tanév őszi szemeszterét a 

belgiumi KULeuven egyetemén töltöttem Leuvenben. Mobilitási programom 

szeptember 5-én vette kezdetét, ekkor érkeztem meg szállásomra, a Loyola 

Nachbarhuis kollégiumba. Mindenkinek ajánlom a helyet, aki kedveli a 

nemzetközi környezetet és szeret új emberekkel megismerkedni, valamint 

hosszabb távon együtt élni is tud különböző emberekkel. A kollégiumban 

közel 70 fő lakik, nagyrészt amerikaiak, belgák, japánok, spanyolok és kelet -

európaiak. Szervezett programokkal várnak és a közösségi élet áll a 

középpontban az emberek nagy része így nyitott és kedves és segítőkész. 

Sosincs egyedül az ember így nem eshet magányba, mert az első hónapot 

valóban nem egyszerű egyedül átvészelni. Mindenkinek ajánlom így a város 

szélén található Loyola kollégiumot, a férőhelyek száma azonban korlátozott 

így időben kell jelentkezni. Körülbelül 5 magyar lakik a házban minden 

szemeszterben és néha igen jól esik a magyar szó. A szállás díja pedig 

pontosan a fele a városban bérelhető szobákénak. Mint tudjuk az ösztöndíj 

összege sajnos eléggé korlátozott, így ezt figyelembe kell venni a 

jelentkezéskor, ha nincs más biztos anyagi forrásunk, nem ajánlott nekivágni 

sem, munkát találni kint pedig hát, legyünk öszinték nem egyszerű. 

Leuvenben nagyon sok Erasmus program van, kiemelkőden fogalkoznak a 

külföldiekkel így sok lehetőség van szervezett kirándulásokra, 

városnézésekre, erasmus bulik pedig minden hónapban vannak. Ezeken én 

nem vettem részt, csak néha, nem az én világom, persze ismerkedni ezek a 

helyek a legjobbak. Az egyetemen sajnos nem tudtam a szakomnak igazán 

megfelelő órákat felvenni, amit tudtam volna ott pedig óraütközésem volt, 

ugyanis mindennap az egyetem nyelvi központjába jártam ahol 10-től 1-ig 

holland nyelvi órám volt. Holland szakosként ez tökéletes választásnak 

bizonyult. Így a tanulás és az oda való készülés, házi feladatok, beadandók 

írása tette ki az időm nagy részét. Aki nem beszéli a holland nyelvet az sem 

lesz elveszve a városban mindenhol beszélnek angolul és az iskolában is 

számos angol nyelvű óra van, kifejezetten a külföldi diákok számára. Ilyen 

kurzusokon vettem én is részt, utólag mind a kettöről kiderült, hogy nem 

egyezik az itthoni tanulmányaimmal, és a tanárok is igencsak rugalmasan 



jártak el a teljesítés körül. Az év elején bejelentett 6 oldalas beadandó, 

hirtelen 10-re ugrott a beadás elött pár nappal, és volt, hogy a szótárt a 

vizsgán elvették, miközben használata megengedett lett volna. A városban 

minden közel van, gyalog bejárható, az itthon is honos Lidl és Aldi boltokban 

jobb áron tudunk vásárolni mint a többi boltban. Van bevásárló utca is, az 

itthon is megtalálható ruházati boltokkal,  vasárnap azonban minden bolt 

zárva tart Belgiumban is. Hétvégente sokszor utaztam, amikor lehetőségem 

volt rá, így egy 10 alkalmas vonatbérlettel bejártam Belgiumot. 

Azoknak ajánlom a KULeuven-t és Leuven városát, akik nem szeretnének 

egy túlzsúfolt nagyvárosba menni, de ugyanakkor minőségi oktatásban 

szeretnének részesülni mert itt minden adott ahhoz, hogy az ember jól és 

gazdagon töltsön el egy szemesztert. 

 


