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ERASMUS+ 

2015/2016 őszi és tavaszi félév 

 

Név: Raffa Júlia 

Egyetem: Universiteit Utrecht 

E-mail: raffa.julia@hotmail.com 

Magyarországi szakom: osztatlan tanár szak, 

történelem-angol 

 

Utazás 

Repülővel Amsterdamba vagy Eindhovenbe lehet menni. Eindhovenbe olcsóbb a jegy, de 

onnan még rövid, 20 perc buszozás kell az eindhoveni vasútállomásra, ahonnan még 50 perc a 

vonat. Amikor karácsonykor hazajöttem, ezt választottam és nagyon gyorsan oda lehet érni, a 

buszok is gyakran indulnak a reptérre. Az amsterdami reptérről közvetlen vonattal lehet 

Utrecht Centraal-ba jutni 30 perc alatt. Ezen az oldalon meg lehet nézni mikor, és honnan 

indulnak a különböző tömegközlekedési járművek: http://9292.nl. Odaérkezve érdemes egy 

személyre szóló OV chipkártyát is rendelni (https://www.ovchipkaart.nl), ami segíti az 

utazást. Erre lehet vásárolni 40%-os kedvezményt egy évre.  

 

Szállás 

Holland szobatársaim szerint Utrechtben az egyik legnehezebb a szállástalálás egész 

Hollandiában, mivel a város kicsi és nagyon sok diák van. Az első szállásomat egy  

barátomon keresztül sikerült találnom, a másodikat viszont Facebook-os oldalakon keresztül. 

Az egyetem is ajánl SSH-n keresztül szállásokat (http://www.uu.nl/en/education/welcome-to-

utrecht/to-do/arrange-housing/ssh-reserved-accommodation). Legtöbbje elég drága és 

messzebb van a városközponttól, bár nagyon modern a felszerelésük.   

Ezeket az oldalakat tudom ajánlani: 

https://kamernet.nl/ (fizetős) 

https://www.facebook.com/groups/kamer.in.utrecht/ 

https://www.facebook.com/groups/iknowaplaceUtrecht/ 

https://www.facebook.com/groups/164101426987543/ 

https://www.facebook.com/groups/1452659764996283/ 

http://9292.nl/
https://www.ovchipkaart.nl/
http://www.uu.nl/en/education/welcome-to-utrecht/to-do/arrange-housing/ssh-reserved-accommodation
http://www.uu.nl/en/education/welcome-to-utrecht/to-do/arrange-housing/ssh-reserved-accommodation
https://kamernet.nl/
https://www.facebook.com/groups/kamer.in.utrecht/
https://www.facebook.com/groups/iknowaplaceUtrecht/
https://www.facebook.com/groups/164101426987543/
https://www.facebook.com/groups/1452659764996283/
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A Facebookos oldalak ingyen vannak, viszont ha Magyarországról szeretnél szállást találni 

úgy nehezebb, mivel egy-egy jobb hirdetésre több százan! is jelentkezhetnek, főleg 

szeptembertől, ezért a hirdetők „hospiteeravond”-ot szoktak tartani. Ennek az a lényege, hogy 

mindenkit, aki nekik szimpatikus volt meghívnak magukhoz és a nekik legjobban tetsző 

embert választják ki. Legtöbbször nem is válaszolnak a levelekre, ha nem írod azt, hogy 

Utrechtben vagy és személyesen is tudsz találkozni velük.   

 

Közlekedés 

Mindenképpen javaslom a biciklivásárlást már a legelején; mivel mindenki ezzel közlekedik, 

olcsóbb és egészségesebb. Az enyémet egy használt bicikli boltban vettem meg kb. 70 

euróért, ugyanennyiért el is lehet adni, ha hazamegyek. Facebookos oldalakon is szoktak 

bicikliket hirdetni. Érdemes venni hozzá egy nagyon vastag lakatot, mivel gyakori a 

biciklilopás. Minden szombaton van piac, ahol kicsit olcsóbban lehet venni, mint a bicikli 

boltokban. Másik fontos, ha elmentek este szórakozni, és víz közelében hagyjátok a biciklit, 

akkor lakatoljátok oda mindig valami stabil dolog mellé, mert páran szeretik részegen 

beledobni a csatornákba.  

 

Egyetem 

Az egyetem nagyon jó felszerelt, viszonylag olcsón lehet nyomtatni, hatalmas könyvtár is 

van, ami vizsgaidőszakban hajnali egy óráig nyitva tart.  

Egy óra 7,5 kreditet ér, de ez lefedi az előadást és a hozzá tartozó általában két 

szemináriumot. A félév két blokkra van osztva és ez alatt a két blokk alatt négy tárgyat lehet 

teljesíteni – kettő-kettőt blokkonként, ami lefedi az egész hetet, mivel az előbb említett egy 

tárgy alatt három óra fut. Itt találsz információt a következő évben induló kurzusokról:  

http://international-office.wp.hum.uu.nl/exchange/course-information/ 

Uithof egy hatalmas kampusz a várostól kb. 20-30 perc biciklivel. Nekem nem sok órám volt 

ott, a legtöbb bölcsész tárgy szerencsére a városközpontban van. 

 

A legfontosabbak ezek, de ha bármilyen más kérdésed van, akkor nyugodtan keress meg 

Facebookon vagy e-mailen keresztül, nagyon szívesen segítek.   

 


