
Beszámoló 
 
Ország:  Belgium 
 
Város:  Leuven 
 
Egyetem: Katholieke Universiteit Leuven 
 
 
Indulás előtt 
 
Érdemes kiváltani az európai egészségbiztosítási kártyát, ami ingyenes, viszont csak arra jó, hogy 
baleset esetén el tudjanak látni. További információkat itt találsz: 
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_kulfoldon/az_europai_egeszsegbiztositasi_ka
rtya  
Ha sokszor, vagy könnyen leszel beteg, ajánlom, hogy köss külön biztosítást, mert Belgiumban mind 
a kezelés, mind a gyógyszerek nagyon drágák, ha nem vagy biztosítva. Útlevélre nincs szükség, de 
ha van mindenképp vidd magaddal, arra az esetre, ha a személyi igazolvány eltűnne. Ajánlom, hogy 
kiutazás előtt ellenőrizd a személyid érvényességét, nehogy kintléted alatt járjon le.  
 
A szálláskeresést is érdemes már időben elkezdeni. Leuvenben rengeteg lehetőség van: Kiadó 
lakások, kotok (=diákszállók), illetve különböző kollégiumok. Én kotban laktam, a Private Residentie 
Flamingo -ban, a városközpontban.  Havonta 300 eurót kellett fizetnem, ami tartalmazta a szálláson 
felül az internetet és a rezsi költséget is. Ennél olcsóbb valamivel a kollégium, de az is kb. 200 eurót 
jelent havonta. Vannak különböző Facebook csoportok, mint a Leuven junk shop , vagy Pangaea – 
Katholieke Universiteit Leuven ahol rengeteg hirdetés van mindig, így ott célszerű kezdeni a 
keresést. 
 
Utazás 
 
Legegyszerűbb a Wizzair, vagy Ryanair járatai közül választani. Mindkét esetben Brussel- Charleroi 
reptéren száll le a gép, ahonnan még nagyjából másfél óra az út Leuvenig. Többféleképpen lehet 
eljutni a városig. Én a Shuttle bus-t választottam ( http://www.brussels-city-shuttle.com/en#/ ), ami 
Brüsszel központig közlekedik, onnan pedig átszálltam vonatra.  
Egyébként a város honlapján is van segítség: 
http://www.leuven.be/en/tourism/useful-information/how-to-get-there/ 
 
Közlekedés 
 
A város nem túl nagy, viszont van helyi buszjárat, amire a bérlet 20 euró. Ezt annak érdemes 
megvenni, aki a külvárosban talált magának szállást. A legtöbben mégis inkább biciklit bérelnek 
(vagy vesznek). Nekem, mivel a központban laktam egyikre sem volt szükségem.  
Belgiumon belül vonattal a legegyszerűbb közlekedni. Ha meg szeretnél látogatni több nagyvárost 
is, javaslom a Go pass vasúti jegyet, ami 51 euró, de 10 alkalomra szól, és akármelyik 2 belgiumi 
város között érvényes.  
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Költségek 
 
Az ösztöndíj havonta 400 euró, de nagyjából 700 kell összesen, így az otthonról jövő anyagi 
támogatás elengedhetetlen. A másik lehetőség a diákmunka vállalása, de kell hozzá az angol- és a 
holland nyelvtudás is.  Ami jó hír, hogy egyszerűen lehet munkát találni az egyetemen keresztül is. ( 
https://cwisdb.kuleuven.be/pls/sjobs/sjstartn )  
Tudni kell, hogy még a legolcsóbb élelmiszerboltokban (Lidl, Aldi) is sokkal drágább minden, mint 
Magyarországon. Hétköznap a diákok többsége -ahogy én is-  az ALMA nevű kifőzdében szokott 
ebédelni, ahol a diákigazolvány felmutatásával nagyon kedvező áron lehet megvenni a napi 
menüket. Amire érdemes odafigyelni, hogy vasárnaponként semmilyen bolt nincs nyitva, még az 
éttermek közül is sokan bezárnak erre a napra, így célszerű előre bevásárolni. 
Bankkártyát érdemesebb itt kint csináltatni, mint otthon. 25 év alatt nem jár költséggel, és csak egy  
személyi kell hozzá, illetve egy papír arról, hogy van Belgiumban bejelentett lakcímed. (Ezt 
egyébként is megkapod miután bejelentkeztél a városházán) 
 
Órák 
 
Összesen 15 kreditet és 3 tárgyat kellett felvennem. Ennél persze lehet többet is, de az egyetemen 
elég nehezek a tárgyak, így 4-5-nél többet nem javaslok. Mivel nyelvszakos vagyok, nekem az ILT 
(Idegen nyelvek intézete) nyelvkurzusai is tárgynak számítottak. A kurzus végén van egy vizsga, amit 
ha sikeresen teszel le, 6 kreditet kapsz érte. A holland nyelvkurzusról tudni kell, hogy az elején 
íratnak egy „beugrót”, és az alapján osztják be az embereket különböző szintekre (Összesen 6 ilyen 
szint van). 
Az 5. szint után viszont rendes B2 szintű nyelvvizsga van, ami akkor jön jól, ha később belga 
egyetemen szeretnél tanulni, mert ez a nyelvvizsga az egyik alapfeltétel külföldi diákok esetében. 
Az ILT-n kívül egy tárgyat vettem fel: Literatuur en andere media – Novel/Graphic Novel/ 
Photographic Novel . Bejárni nem volt kötelező, de erősen ajánlott. A vizsga típusa Paper volt. Ez 
azt jelenti, hogy egy elemzést kell előre megírni, és a szóbelin a saját beadandódhoz kapcsolódóan 
tesz fel kérdéseket a tanár.  
Az első héten egyébként akármilyen órára be lehet ülni megnézni milyen. Ha tetszett, menj oda a 
tanárhoz megkérdezni, hogy Erasmus-os diákként felveheted -e, ő mit szól hozzá, ajánlja-e stb. 
Vannak akik figyelembe veszik, hogy nem holland az anyanyelved, de van aki alapból azt mondja, 
nem javasolja külföldieknek az órát. 
 
Mindent összevetve csak ajánlani tudom Leuvent mindenkinek! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Bak Júlia 
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