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A 2019/20 tanév őszi félévét az Erasmus program kereteiben Belgiumban, Leuvenben 

tölthettem. Egyik legjobb félévemet tudhatom magam mögött a Leuveni Katolikus Egyetem 

hallgatójaként, rengeteg élménnyel és baráttal gazdagodva a kint töltött négy hónap során. 

Beszámolóm célja, hogy saját tapasztalataimat megosszam, és ezáltal a következő kiutazókat 

hasznos tanácsokkal lássam el. 

Lakhatás 

Egy barátnőm ajánlására, az eredmények kiderülése után rögtön beadtam a jelentkezésem a 

Loyola International Nachbahr Huis-ba, ahová szerencsére fel is vettek. A kollégium elsősorban 

nemzetközi hallgatók számára nyújt szálláslehetőséget, de néhány belga hallgató is lakik itt. 

Éppen ezért remek lehetőség arra, hogy különböző kultúrákkal kerüljünk kapcsolatba. Személy 

szerint én nagyon szerettem itt lakni, hiszen nemcsak árban nagyon kedvező és felszerelt, de 

rengeteg programot szervezetek a számunkra, hogy könnyebben be tudjunk illeszkedni az új 

közegbe. 

Például rögtön első héten meghívást kaptunk a kollégium vezetőjéhez egy „Wine and cheese”-

re ahol, különböző borokat kóstolhattunk, és közben megismerkedhettünk a lakótársainkkal. 

Ezen kívül, szerveztek közös kirándulást, részt vettünk hálaadási vacsorán, ahová együtt 

készítettük el a desszerteket, halloween-i konyhadekoráció versenyünk, és karácsonyi 

ajándékozásunk is volt 😊. 

Utazás 

A mobilitási programom szeptember 11-én vette kezdetét, mivel soha nem repültem előtte, nagy 

megkönnyebbülés volt, hogy két Károlis barátnőm is elnyerte az ösztöndíjat, és tudtunk együtt 

menni. Érdemes a repülőjegyet minél hamarabb megvenni így akár 3-4000ft-ért is lehetőségünk 

van foglalni. Fontos megjegyezni, hogy a járatok Budapestről, Charleroi repülőtéren landolnak, 

ami még egy bő 2,5 órás utazást jelent Leuvenig. Mi shuttle busszal mentünk Charleroi Sud-ig, 

majd két vonattal Leuvenig. Kicsit időigényes megoldás, viszont nagyon költséghatékony, 

csupán 12 euróért jutottunk el a városba. 

Leuven egy kis város, gyalogosan bárhová el lehet jutni, ezért nem gondolom, hogy érdemes 

buszbérletet venni.  

Hamar kialakult az Erasmus-os baráti körünk, akikkel minden héten más várost látogattunk 

meg. A programnak köszönhetően fél év alatt több helyen jártam, mint előtte bármikor. Mi a 
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következő városokban jártunk: Liége, Ypern, Antwerpen, Brüsszel, Gent, Brugge, Namur,Mechelen 

és átmentünk Hollandiába is, Maastricht-be. 

Belgium elég kis ország, ezért vonattal bárhova viszonylag rövid időn belül el lehet jutni. 

Fontos megjegyezni, hogy hétvégén 50% kedvezménnyel lehet vonatjegyet venni, ezért mi 

mindig hétvégére időzítettük a városnézéseket. 

Vásárlás, Étkezés 

Leuvenben is van Lidl és Aldi nagyjából azonos áron, mint itthon, ezért mi inkább ide jártunk 

vásárolni. Emellett van még egy Colruyt nevű hely, amely nagyon olcsónak számít 

Belgiumban, egyetlen hátránya viszont, hogy csak belga bankkártyát fogadnak el. A Delhaize 

és a Carrefour inkább drágább kategória, ezért nem igazán vásároltunk ott. 

Az egyetemnek van egy Alma nevű étterme, ahol 5 euróért lehet főételt venni, ami olcsónak 

számít itt, hiszen a városban a Student Menu-k általában 10 euró környékén mozognak. Mi, ha 

valami gyors és meleg ételre vágytunk, a Soupaway nevű helyet részesítettük előnyben, ahol 

3,5 euróért nagyon jó leveseket tudtunk enni. Ha kávéra vágynál, a Coffee College nevű helyet 

ajánlanám, nagyon kedves apró kávézó, ahol szerdánként minden ital mellé házi süteményt 

kaptunk. Szóval minden szerdára megvolt az óra utáni programunk. 😊 

Tanulmányok, Oktatás 

Mivel világhírű egyetemről van szó, a vizsgák nagyon nehezek. Bizony érdemes készülni 

évközben is, nem csak a vizsgaidőszakban. Az oktatók ugyanazt a színvonalat várják el 

mindenkitől függetlenül attól, hogy nemzetközi hallgató vagy sem.  

Az egyetemi óráim mellett felvettem az Egyetem Nyelvi Központjában (CLT), francia A2 

nyelvkurzust. Mindenképp kiemelném a nyelvoktatás színvonalát, egyetlen félév alatt egy teljes 

szintet lehet ugrani a gyorstanfolyam keretein belül. Viszont ami nekem nagyon furcsa volt, 

hogy rögtön a legkezdőbb szinttől is a célnyelven folyik az oktatás, az oktató inkább kézzel-

lábbal mutogat, minthogy angolul egyetlen szót is kimondana. Hatalmas hangsúlyt fektetnek a 

beszédkészség fejlesztése, és igen, angolul megszólalni tilos, neked is kézzel lábbal mutogatva 

franciául kell elmondani, amit akarsz. Először nagyon nehéz volt, hiszen nagyon korlátolt volt 

a francia „tudásom”, de hamar bele lehet szokni, és a vizsgát így könnyedén le tudtam tenni, jó 

eredménnyel. 
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Az otthoni tárgyaimat kedvezményes tanrenden végeztem. Itt mindenképp megemlíteném, 

hogy érdemes az adott tanszéktől előre megérdeklődni, hogy mit és hogyan fogadnak el 

teljesítésként, és nem érhet meglepetés. Sajnos nálam minoros részről utólag felülbírálták a 

tanrendem, beadandókat nem fogattak el, és vizsgáznom kellett. Ami nem kevés stresszt 

okozott, mivel az egyik tárgyamnál csak több hetes folyamatos levelezés után sikerült  

időpontot egyeztetni a ZH-ra. Viszont a főszakom (anglisztika) részéről mindenki extra 

segítőkész volt, és nagyon gördülékenyen ment minden ügyintézés. 

 

Összegezve fantasztikus 4 hónapot töltöttem Leuvenben, rengeteg új emberrel találkoztam, 

élete szóló élményekkel gazdagodtam. Úgy érzem talpraesettebb lettem, jobban és 

magabiztosabban állok az elém kerülő problémák megoldásához is. Mindenkinek csak ajánlani 

tudom az Erasmust és Leuven-t, és hogy használja ki ezt a fantasztikus lehetőséget! 

 

 

 

 


