
Pavlitzky Szabolcs 

Vrije Universiteit Amsterdam  

2014/2015 őszi szemeszter 

szabolcs.pavlitzky@yahoo.com 

 

 

Bachelor képzésem harmadévének első szemeszterét egyetemünk támogatásával 

Amszterdamban tölthettem. Az online beiratkozáskor nagyon izgultam, hogy mindent 

helyesen töltsek ki, szerencsére a kinti egyetem mindenről adott tájékoztatást e-mailben. 

A szálláskereséssel sem volt problémám, ugyanis az egyetem a saját kollégiumában 

havi 340 euróért kínált privát szobákat, többféle választási lehetőséggel. A kollégium közös 

nappalijában síkképernyős tévé és bőrkanapék találhatók. Maga a kollégium egy hét emeletes 

blokkház, ún. Tower. Egy szinten kb. 12 ember lakik, akik a fürdőszobán, felszerelt modern 

konyhán, és a nappalin osztoznak. A fürdőszobában két zárt zuhanykabin, mosógép és 

szárítógép is található. A konyha tisztaságáért a lakók felelősek, a fürdőszobát és a folyosót 

személyzet takarítja kéthetente egyszer. A privát szoba IKEA-s bútorokkal, saját 

hűtőszekrénnyel, saját fűtési lehetőséggel felszerelt, szóval nagyon korrekt volt. (Itt 

megjegyezném, hogy internetkábel nem árt ha van nálad, ugyanis wifit a kolesz nem kínált, 

csak vezetékes netet; de végül a lakótársakkal közösen beruháztunk egy routerre.) 

Hollandiában minden minőségi. Három szó, ami a legjobban jellemzi az országot az a 

tisztaság, modernség, és a jó hangulat. 

A kampusz Amszterdam külvárosában található, első pillantásra olyan amerikaias 

feelingem volt, amikor megpillantottam. Saját sport-szabadidő központ, nagy füves terek, jó 

társaság. A kampusz a saját edzőterme mellett saját szupermarkettel és snackbárral is 

rendelkezik. Az egyetemtől három villamos megállóra található, szóval minden kényelmesen 

elérhető közelségben van. Amszterdam belvárosa kb. 25 percnyi villamos vagy metró úttal 

érhető el. A koleszban egy nagyon kedves, nyílt nemzetközi társaság fogadja az embert, az 

egyetlen hátulütője ennek az, hogy itt nagyon nehezen tudod gyakorolni a holland nyelvet, 

mivel a lakótársaid általában nem hollandok. Így a nyelvgyakorlásra marad az egyetem illetve 

a mindennapi élet, vásárolgatások… Az emeletek között folyamatos a kommunikáció, 

gyakran rendeztünk közös vacsorákat, és persze bulikat is. 

Az egyetem már az első napokban prezentációval egybekötött tájékoztatókat kínál, 

természetesen angolul. A diákigazolványtól a holland bankkártya igénylésen át a kulturális 

programokig mindenről szó esett, ez pedig rengeteget segített – állították a lakótársaim, akiket 

utólag faggattam, ugyanis én ebben az intervallumban épp Párizsban ünnepeltem a 

szülinapomat. :D - A lakóközösség rendkívül összetartó, nekem személy szerint ők segítettek 

a legtöbbet. Úgyhogy ha már a hollandom nem is, de az angolom mindenképp folyékony lett. 

Az egyetem alsó szintjén naponta meghatározott időintervallumban működik az International 

Office, hozzájuk bármilyen üggyel fordulhatnak a beutazó diákok (aláírások, Learning 

Agreement megváltoztatása, etc). Ami még esetleg nagyobb időráfordítást igényel, az a VU 

webes felülete (vunet.login.vu.nl). Az ehhez tartozó jelszót már korábban megküldi az 

intézmény e-mailben, és ide kell még itthon feltölteni számos dokumentumot, azonban a 
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későbbiekben is nagyon fontos a használata. Innen nyílik az ún. blackboard, az az interaktív 

webes felület, amelyen keresztül az iskola, a tanárok és a diákok emailben kommunikálnak 

egymással. Itt lehet elérni a házi feladatokat, a letölthető anyagokat az órákhoz, a 

vizsgaidőpontokat, tehát ennek használata elengedhetetlen, folyamatos figyelése pedig 

nagyon fontos! Egy szemesztert a hollandok 3 periódusra osztanak, minden periódus elején 

újra tárgyfelvétel van, szóval egy aktuális tárgyad kb. 1,5 hónapig van. Aki a tárgyain 

szeretne módosítani, mindenképp figyelje a VU webes felületét, ahol figyelmeztet mindig az 

aktuális tárgyfelvételi időszakról. A tanárok rendkívül megértőek, segítőkészek, azonban nem 

szeretnek különbséget tenni a külföldi diákokra nézve, ezért ha teljesíteni szeretnéd az adott 

tárgyat – és pl. hollandul van az előadás - akkor rengeteget kell majd tanulnod, és kezdetben 

nehéz lesz követni az órákat. Egy tárgy általában 6 kredites, szóval 3 tárgy elvégzése elég. 

Szóval akiknek nincs közel felsőfokú holland nyelvtudása, annak azt ajánlom, hogy egy 

holland nyelvű kurzusnál többet ne vegyen fel. (Még az is sok lesz. :D) A külföldi 

hallgatóknak szeretettel kínálnak angol nyelvű Exchange kurzusokat, amiket öröm követni 

egy holland óra után, és könnyen teljesíthetőek is. Az aktuális kurzusokról e-mailben, illetve 

online az egyetem honlapján lehet tájékozódni.  

A városban a legtöbb ember biciklivel közlekedik, így akinek van kedve, beruházhat 

egy saját bringára. Megéri, ugyanis a holland tömegközlekedés rendkívül drága, és biciklivel 

szinte minden elérhető. Nem árt ha biztos tartalékkal érkezel, ugyanis az ösztöndíj kb. október 

elején érkezik meg, a teljes összeg 80%-a egy összegben. Szóval addig saját zsebből kell 

kijönnöd, illetve még augusztusban ki kell fizetni előre a kolesz kaucióját, szóval az egész 

akció mínusz 1000 euróról indul.  Amit aztán az utolsó hónapokban persze lelakhatsz. A 

havira lebontott, 400 euróból kb. a lakhatást tudod fedezni (340 euró/hó). Szóval újra 

kiemelném a privát tartalék fontosságát. Egyébként összesen kb. havi 500-600 euróból ki 

lehet jönni. Amszterdam kényelmes közelségben fekszik, egész sok európai nagyvároshoz, 

szóval az utazás szerelmesinek igazi központ. London pl. 45 percre található repülővel, így ott 

is eltöltöttem néhány napot. Ezenkívül természetesen nem hagytam ki Brüsszelt, Párizst és 

Berlint sem a hollandiai városok mellett persze.  

Az egyetem letisztult, modern stílusban épült, 15 emeletes hatalmas épületkomplexus. 

Modern, korrekt liftekkel, laborokkal, tanulóhelyiségekkel, kávézós beülőkkel felszerelt. Csak 

jót tudok mondani róla. A városról, ugye Amszterdam… mit is mondhatnék… Holland 

szakosként biztos elfogult is vagyok, de szerintem az egyik legjobb hely a világon. Ezerarcú, 

rendezett, modern, mesebeli, nyüzsgő, nyílt, toleráns, nemzetközi, gazdag város, ahol 

mindenki talál kedvére való helyet - akár egy álmos csónakázgatást a város szívében egy forró 

csokival a kezedben, akár egy őrült bulit a híres Red Light Districtben. Amszterdamban 

mindenki stílusos, szuper vásárlási lehetőségek vannak a város szívében, a Dam környékén 

ahol minden híres márka képviselteti magát.   

Összességében elmondhatom, hogy életem legcsodálatosabb félévét tudhatom magam 

mögött. Rengeteget tanultam, jobban megismertem önmagam, az önálló életet, saját 

döntéseket és azok következményeit. A félév során megtanultam főzni, és a mosás is 

könnyebb, mint hittem. :D Akinek lehetősége van rá, semmiképp se hagyja ki az Erasmust! 

Kérdés esetén szíveskedem válaszolni bárminemű kérdésre az email címemen.  


