
Université catholique de Louvain, Belgium 

A 2018/19-es tanév első félévét Belgiumban töltöttem az Erasmus tanulmányi mobilitásnak 

köszönhetően. Ennek keretein belül a Leuveni Katolikus Egyetemen (KU Leuven) 

folytathattam tanulmányaimat. 

Belgium nagyon jó úticél, hiszen központi elhelyezkedése miatt több nagyváros könnyen és 

olcsón megközelíthető távolsági busszal, vonattal vagy fapados légitársasággokkal. A 

költözéshez én a repülőt tartottam a legkönnyebb megoldásnak, legolcsóbb a Wizzair és 

Ryanair légitársaságokkal kiutazni annak ellenére is, hogy nem Brüsszelben, hanem Charleroi-

ban landolnak. 

Az egyetem Louvain-la-Neuveben, azaz Új-Leuvenben van, és régen egy egyetem volt a 

leuveni Katholieke Universiteit Leuvennel. 1968-ban az ősi egyetem kettévált 

és Leuven városában maradt a flamand nyelvű rész, a francia nyelvű egyetem pedig Louvain-

la-Neuve városába költözött. A két város körülbelül 25 km-re fekszik egymástól, az országon 

belüli nyelvi határ két oldalán. A két város közti vonalra a bérlet 25 euró/hó volt, ami a többi 

vonatjeggyel összevetve jónak mondható 

Én végül mégis Leuvenben éltem, így hetente 3 nap vonattal utaztam az egyetem városába. A 

Collegium Hungaricum jezsuita kollégiumban éltem, ami egy magyar kollégium, nem csak 

magyar diákoknak. Így nem okozott lemaradást a nyelvben sem, hogy magyarokkal éltem, 

hiszen a házon belül gyakran csak angolul tudtunk beszélgetni egymással, viszont időnként jól 

esett kikapcsolódásképp a magyar nyelvet használni. Valamint a döntésben szerepet játszott az 

is, hogy Leuven egy gyönyörű város, így ha kikapcsolódásra vágyik az ember, még elutaznia 

sem feltétlen szükséges. 

A kollégiumi jelentkezés mellett próbáltam szobát szerezni Louvain-la-Neuveben, de ez 

külföldről nagyon nehéznek bizonyult, mert ahová én írtam, mindenhol találkozni akartak a 

bérlővel, vagy nem is válaszoltak a megkereséseimre. Emellett én sajnos előtte hallottam 

történeteket is, hogy a hely amit kiadtak valójában nem is létezett, de ez csak a helyszínen derült 

ki. Igy ezek a dolgok is a kollégium felé terelgettek.  

A kiutazás utáni első napok az adminisztrációs teendőkkel telnek, így érdemes legálabb egy-

két héttel az első tanítási nap előtt kiutazni, így lesz időnk mindent nyugodtan elintézni és 

megismerni a várost, nem kell rohanni.  



A louvain-la-Neuvei egyetemi élet nagyon jó, igazából az egész városka a diákok köré épül. 

Mindenhol az egyetem különféle épületei találhatóak meg, és sok tanórán kívüli programot is 

szerveznek a diákoknak.  

Vásárlásra a legolcsóbb a Lidl és Aldi illetve a Colruyt de nagyobb a választék és magasabbak 

az árak a Delhazie és Carrefour üzletekben. Illetve a vasútállomástól 5 percre van magyar bolt 

és étterem ahol itthoni árakért lehet vásárolni. Vasárnap a legtöbb üzlet zárva van de vannak 

kivételek amik nyitva vannak pl. Carefour express. 

A vonaton a „go pass” nevű 1 vagy 10 alkalmas jegy volt igazán praktikus. 5-6 € körül kijött 

egy utazás egyik pontból a másikba az országon belül, amit nagyon jutányosnak találtam. Ez 

26 év alatti használható. Az ennél idősebbeknek a „rail pass” nevű 10 alkalmas jegy 75 €. 

Ráadásul hétvégén minden jegy fél áron van, így a közelebbi városokba érdemes hétvégi 

jeggyel utazni. 

Belgium alapvetően jóval drágább, mint Magyarország, ezért ha utazgatni is szeretnénk, 

érdemes előre félretenni erre. 

Ami nagyon fontos, hogy tanulni kell év közben és nem csak a vizsgaidőszak kezdetével. Nálam 

ez abból a szempontból megszokott volt, hogy mivel nyelveket tanulok így ezt itthon sem 

csinálhatom másként. Azt hiszem ez valamivel megkönnyítette a helyzetemet, de így sem volt 

könnyű a vizsgaidőszak. Ezen kívül érdemesnek tartom megjegyezni, hogy az érdemjegyeket 

csak a vizsgaidőszak végén publikálják (ez igaz a szóbeli vizsgákra is), és mindenkinek egy 

lehetősége van, nincs pótvizsga, csak augusztus végén. 

Összességében azt tudom mondani, hogy minden kezdeti akadály ellenére megéri megpályázni 

a programot, mert nagyon sokat tanulhat az ember mind önmagáról, mind másokról, és a 

beilleszkedésről más kulturális környezetben. És nem elhanyagolható az a tudás sem amit a 

kinti egyetemen megszerezhet az ember! 

 


