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Az Erasmus+ Program keretében a 2014/2015-ös tanév őszi félévét  holland mesterszakos tanulóként 

a Groningeni Egyetemen töltöttem. Már korábban (alapszakos hallgatóként) is részt vettem az 

Erasmus ösztöndíj programban (akkor Leidenben töltöttem egy félévet), így tisztában voltam a 

legtöbb tennivalómmal. 

A Groningeni Egyetemre való beiratkozás, tantárgyfelvétel és diákigazolványigénylés internetes 

felületen történt, de bármely felmerülő kérdésben szívesen segítettek a kinti Erasmus koordinátorok 

(akár a kiutazás előtt vagy után is). 

Szerencsére szálláskereséssel nem kellett foglalkoznom, mert több ismerősöm is van Groningen 

közelében, akik szívesen láttak erre a pár hónapra. Amennyiben nincs ilyen lehetőséged kiutazóként, 

mindenképp érdemes időben elkezdeni a szálláskeresést. Az egyetemen keresztül bérelhető szobák 

általában elég drágák, ezért nem árt először az interneten keresgélni más lehetőségek után. A szállás 

mellett pedig egy biciklit is érdemes beszerezni; ez megkönnyíti a városban való közlekedést. 

Néhány egyetem elvárja a külföldi diákoktól, hogy regisztráljanak az adott város önkormányzatánál. 

Az új szabályok szerint ezt csak akkor kell megtenni, ha valaki 4 hónapnál tovább marad az országban. 

A regisztrációt így inkább nem ajánlom, mert ez pénzügyi kötelezettségeket von maga után 

(egészségbiztosítást kell fizetni).  

A tanítás kezdete előtti héten az Erasmusos diákoknak egy Introduction week-et szerveztek. A 

részvétel nem kötelező, de mindenképp ajánlott: a hasznos információk (és városnézés) mellett az 

ember több diákkal is megismerkedhet, amely mindig jól jöhet egy új, ismeretlen környezetben. 

Emellett regisztrálni is lehetett az ESN-nél (Erasmus Student Network), amely a félév során különböző 

programokat rendezett a szervezet tagjainak.  

Mivel holland szakos tanuló vagyok, arra törekedtem, hogy holland nyelven folyó tantárgyakat 

vegyek fel. Az egyetem bölcsészkarán ugyan van egy Dutch Studies tanszék, de (pl. a Leideni 

Egyetemmel szemben) az órák legtöbbje angol nyelvű. Mesterszakos hallgatóként több holland óra 

közül választhattam, aminek nagyon örültem. (Más, külföldi alapszakos hollandszakos tanulótól azt 

hallottam, hogy nem vehettek fel akármilyen holland nyelvű órát (pl. az anyanyelvűek holland 

tanszékéről.)  Fontos megemlíteni, hogy a tantárgyfelvétel/leadás Erasmusos diákoknak a félév alatt 

is lehetséges. (A szemeszter két ‘blokkra’ van osztva. Vannak olyan tantárgyak, amelyek egy egész 

féléven át tartanak, míg mások csak egy blokkban hallgathatóak.) 

A Groningeni Egyetemet főleg azoknak a diákoknak ajánlom, akik az angol nyelvtudásukat szeretnék 

továbbfejleszteni, hiszen a legtöbb szakon angol nyelven oktatnak. Amennyiben valaki holland szakos 

hallgatóként megy ki, mindenképp alapos holland nyelvtudás szükséges ahhoz, hogy minél több 

holland nyelvű órát tudjon felvenni.  

 

 


