
Groningen tanulmányi út 2019/2020 őszi szemeszter 

 

Az élet Hollandiában egyes felmérések szerint közel áll a tökéleteshez. Statisztikák 

alapján Hollandia Európa egyik legboldogabb országnak tekinthető, itt található 

Európa egyik legmagasszintű egészségügyi ellátása, valamint kiegyensúlyozott és 

magas értékeléssel jellemzik a munka-élet kapcsolatot.  

Az Erasmus út jelentkezéskor így nem hezitáltam arról, miért is költöznék Hollandiába 

egy félévre. 

 

Groningen (avagy, mint az első itt töltött hetekben megtanultam, hogy inkább 

Hróningen, minthogy Gröningen) Észak-Hollandiában található város, közel a német 

határhoz. Körülbelül 200 ezer lakója van és nagyjából 84 négyzetkilométer nagyságú. 

Budapest ehhez képest hatszor nagyobb, és nyolcszor több lakossal rendelkezik, így 

az érkezéskor számomra az első érzést az keltette, hogy mennyire nyugodt és kicsi a 

város.  

Nyár végén érkeztem az őszi szemesztert tölteni itt. Ekkor még perzselő meleg idő 

volt. Biciklit rögtön a csomagjaim lepakolása után béreltem és megismerkedtem az 

akkor még napsütésben úszó várossal. Azonban ez heteken belül megváltozott és 

érdekes időjárás köszöntött be: váratlan, kicsi vagy gyakran hatalmas záporok és 

szeszélyes szeles idő váltotta fel a nyarat. Gyorsan megtanultam a helyiektől, hogy 

hollandul számos különböző kifejezés létezik az esővel kapcsolatosan, valamint külön 

letölthető alkalmazásokat is találhatunk okostelefonokra (mint például a Buienradar-t), 

hogy elkerüljük azokat. Az applikáció folyamatos értesítéseivel, segítségével 

„biztonságosan” (azaz elázás mentesen) közlekedhetünk Hollandiában. Azonban, úgy 

gondolom, addig nem jártunk igazán Hollandiában amíg nem áztunk el rendesen 

egyszersem.  

 

Hollandok 99%-a folyékonyan beszél angolul, még azok is akik nem tesznek így, 

ekképpen külföldiként ritkán éreztem magamat segítség nélkül hagyva. Bár érdemes 

már érkezés előtt megtanulni, mit is jelent a 'Wilt u het bonnetje?’, mert minden 

vásárláskor megfogják kérdezni. Fontos tudni azt is, hogy a MasterCard típusú kártyák 

ritkán működnek, így érdemes Maestro alternatívát keresni. Számomra ezt az N26 

jelentette, mert ingyenesen, mobil alkalmazáson keresztül ad lehetőséget egy euro 

alapú bankszámla nyitására. Viszont számos más lehetőséget is találhatunk, mint 



például a Bunq nevezetű mobilbank, vagy nyithatunk Groningenben ING számlát. 

Azonban ehhez regisztrált lakosnak kell lennünk. (Ezt az Önkormányzatirodájában 

azaz Gemeente Groningenben mindenképpen meg kell tennünk a beköltözésünkkor). 

 

A problémás kérdést a legtöbb kiérkező hallgatónak a szállás találása jelentette. Az 

egyetem biztosít kollégiumi szobát SSH néven, azonban borzasztó magas árakon. 

Tehát ha pénztárca barát megoldást keresünk ajánlatos már április környékén a 

különböző oldalakat figyelni a szobákat. Nagyon elterjedt dolog az úgynevezett 

„Hospi”(avagy amint később megtudtam ez hollandul állásinterjúnak felel meg) ami 

egy bemutatkozó találkozást jelent a leendő szobatársakkal. A sok keresés és elküldött 

üzenetek után, szerencsére megtaláltam a tökéletes szállást. A szobámat egy 

diákszállássá alakított Román katolikus monostor nyújtotta. Ez eléggé furcsán hangzik 

elsőre, azonban annál egy érdekesebb környezetet nyújtott a háznak. Az átalakított 

monostorban 36 diák lakik, nagyjából fele-fele holland és nemzetközi hallgatókkal. 

Egyesek a Hanze mások a Groningeni egyetem tanulói. A monostor elrendezése 

előnyös volt a közös események szervezésére, mivel az egykori kápolnát közös 

térként érintetlenül hagyták meg. A kápolnát napközben a hatalmas színes mozaik 

ablakain keresztül esetenként a nap beragyogta, éjszaka a különböző karácsonyi 

díszek és színes izzók világították. Úgy gondolom a ház különösen hozzá segített 

ahhoz, hogy gyorsan beilleszkedjek és otthonosan mozogjak Groningenben. Így 

mindenkinek ajánlani tudom, hogy a Pesten szokásos privát bérlakások és szobák 

után bátran próbáljanak nagyobb, több fős házakban próbáljanak szállást találni az 

útjukra. 

 

Az egyetem borzasztóan szervezett. Minden órát és órarendet a RUG honlapon 

megtalálhatunk és megtervezhetjük az óráinkat. A neptun helyett a nestor/blackboard 

nevű szervert használják a holland diákok az órafelvételre, míg az Erasmusos diákok 

a koordinátorok segítségével jelentkeznek ezekre. Tapasztalataimból építve azoknak 

ajánlanám a Groningeni egyetemi Erasmus utat, akik az otthoni egyetemen „passzív” 

módon folytatnák, mert eléggé stresszes lehet két egyetemet egyszerre végezni. A 

RUG a szemesztert két blokkra osztja és mindenkinek három órát ajánlanak felvenni 

és ezt úgy gondolom érdemes is megfogadni. Az egyes blokkok végét vizsgaidőszakok 

zárják. Az előadásokra vagy gyakorlatokra érdemes óráról órára készülni, mert a 

vizsgaidőszak meglepetést okozhat azzal, hogy mekkora is a megtanulandó anyag. 



Valamint, a három órának a vizsgájára való felkészülés ténylegesen kitölti a hét nagy 

részét, így számomra nehéznek bizonyult emellett egy másik egyetemre készülnöm 

párhuzamosan. 

Ez egyáltalán nem lehetetlen, viszont nagyon sok elszántságot, önfegyelmet és 

motivációt követel. Ha bárkinek nehezére esne az idejét megszervezni, vagy 

önszántából tanulni, az egyetem által biztosított Study Advisorok bármikor segítenek.  

 

Ha az utunk alatt szeretnénk turistáskodni és különböző városokat is meglátogatni 

érdemes különböző kuponoldalakat felkeresni (pl: 

https://www.actievandedag.nl/categorie/goedkope-treinkaartjes), mert féláron 

találhatunk vonatjegyeket. Érdemes azonban tudni, hogy a Erasmus/Campus Mundi 

támogatások általában csak a megélhetést fedezik, erre célravezető félretenni pénzt 

még az utazásunk előtt.  

 

Groningen függetlenül attól, hogy kicsi nagyon mozgalmas is. Számos lehetőséget 

biztosít a hobbik űzésére, legyen szó sportról vagy művészetről. Ha valaki a sport 

szerelmese az aclo különböző órákat hirdet barátságos áron, valamint az usva óráin 

művészettel kapcsolatos foglalkozásain vehetünk részt.  

 

Hogyan is lehetne legjobban összefoglalni egy eseménydús szemesztert? - Merült fel 

bennem a kérdés az összefoglaló megírása során.  

Úgy érzem nehéz összefoglalni miket ét ál az ember az Erasmus úton. Az első hónap 

ambivalens, hiszen egy izgalmas új közegben ki kell alakítani a biztonságos 

környezetünket és rutinjainkat. Az utolsó hónapban pedig jellemző a gyászhoz hasonló 

érzések átélése, mivel ettől meg kell válnunk és visszatérnünk otthonunkba. Az 

Erasmus utazást amellett, hogy mindenkinek, főleg azoknak a hallgatóknak ajánlom, 

akik szeretnének kilépni komfortzónájukból és nem félnek megtapasztalni az 

ismeretlent. Személy szerint az út ráébresztett arra, hogy mennyire izgalmas a világ 

számos kultúrájából megismerni diákokat és új kapcsolatokat kialakítani és hiszem, 

hogy ezek az élmények végig fognak kísérni bennünket életünk során. Valamint arra 

is rávilágított, hogy nem szabad túlvállalni magunkat, mindig érdemes szem előtt 

tartani mi az, amit biztosan képesek vagyunk teljesíteni. Az egyetem előadásain és 

gyakorlatain során megszerzett tudást biztosan hasznosítani tudom majd további 



tanulmányaimnál, és köszönettel tartozom az oktatóknak, hogy segítettek megtalálni 

a későbbi szakosodásomhoz az eddigi ismeretlen utat.  


