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A 2018/19 őszi félévet Gentben töltöttem. Szállást már tavasszal elkezdtem 

keresni és végül egy albérletes Facebook csoportban (pl. Samenhuizen/Co-

housing Gent, Kot in Gent) találtam. Érdemes gyorsan elkezdeni a keresgélést, 

mert sok albérletet csak egy éves szerződéssel adnak ki.  

Gent egy kisváros és maximum fél óra alatt el lehet jutni a város legtávolabbi 

pontjába is. A legtöbb diák biciklizik mindenhová: én is vettem egy biciklit, 

amit az Erasmus végén tovább adtam. (Tipp a kiutazóknak: 

www.tweedehands.be - a magyar Vaterához hasonló oldal, sok biciklit is 

árulnak). Amellett, hogy biztonságos és költséghatékony, jóval gyorsabb is, mint 

a tömegközlekedés.  

Az országon belüli utazgatásra a 10 alkalmas Go Pass vonatbérletet ajánlom, a 

szomszédos országokba pedig a Flixbus járataival lehet gyorsan és viszonylag 

olcsón eljutni.  

Az egyetemre való regisztráció egy többlépcsős folyamat, sok e-mailt küldenek 

ezzel kapcsolatban és az egyetem honlapján nyilvános tárgylistából lehet órákat 

választani. Az Erasmus koordinátor nagyon segítőkész és kedves, bármilyen 

kérdéssel fordultam hozzá, mindig gyorsan reagált.  

Az első két hétben volt lehetőség változtatni az órarenden és a koordinátor is 

arra buzdított minket, hogy látogassunk el minél több órára, hogy tisztában 

legyünk a követelményekkel és a tananyaggal. Én is így tettem, és ennek 

fényében változtattam is az órarendemen: egyrészt voltak ütközések is, másrészt 

reálisabban fel tudtam mérni az első óra után, hogy mennyire érdekel egy adott 

óra.   

Az egyetem nyelvi központjában (UCT) lehetőség van 4 kreditért nyelvi 

kurzusra járni. Mivel holland szakos vagyok, egy intenzív B2 kurzust 

http://www.tweedehands.be/


választottam, aminek a végén egy komplex vizsgát kell tenni. Minden 

kiutazónak ajánlom, nagyon hasznosnak találtam ezt a lehetőséget, a tanárok is 

felkészültek! Nem csak hollandul, hanem angolul, németül stb. is lehet tanulni. 

Az egyetem online felülete („flamand Neptun”) kicsit kaotikus, mert különböző 

oldalakon keresztül lehet különböző információkhoz hozzájutni: Minerva, Oasis 

és egy külön, saját névvel ellátott UGent e-mailcímen keresztül is érkeznek az 

információk. Mind a hármat figyelni kell annak érdekében, hogy tisztában 

legyünk a legfrissebb információkkal. 

A vizsgaidőszak annyiban különbözik a magyar rendszertől, hogy minden 

tárgynak csak egy meghirdetett vizsgaidőpontja van. Ha ütközés van, akkor 

lehet kérni egy alternatív dátumot, a tanárok ebben közreműködőek voltak. A 

követelmények magasak és a vizsgákat is nehezebbnek találtam, mint itthon.  

Összességében nagyon hasznosnak találtam a Gentben töltött időt, az itt szerzett 

flamand barátaim sokat segítettek a nyelvtanulásban is. Úgy érzem, jobban 

értem az ország nyelvi sokszínűséget és holland szakosként azért is volt érdekes 

számomra, mert a flamand- holland különbségeket is nagyon izgalmas volt 

megtapasztalni.  


