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A 2014-15-ös tanév őszi szemeszterét Belgiumban Leuvenben töltöttem mint cserediák 

és elmondhatom hogy egy meghatározó élmény volt számomra, amit a nehézségek ellenére, 

mindenkinek ajánlok.  

Az Egyetem ugyanúgy bolognai rendszerben működik, mint nálunk, de mégis rengeteg a 

különbség. Az értékelés minden tantárgynál egy 20 pontos skálán működik, ahol legalább 10 

pontot kell elérni a tárgy teljesítéséhez. A kreditrendszer hasonló, de 2-3-4 kredites tárgyak 

helyett 4-5-6 kredites tárgyak vannak így az óraszám jóval kevesebb mint nálunk. Ez nem 

jelenti azt, hogy könnyebb lenne. Igaz hogy kevesebb az óra, de nehezebbek is. Nekem 4 

órám volt ebből 3-nak volt szemináriuma az óra mellett, amelyet tanársegédek tartottak. Volt 

ahol ez kötelező volt, és volt ahol opcionális, de a teljesítéshez el kell rájuk járni. Csak 

egyszer lehet egy tárgyból vizsgázni, úgyhogy arra alaposan fel kell készülni. A hétről hétre 

való készülés jobban elvárt, mint nálunk, de ez segíteni fog a vizsgákra való felkészülésben. 

Maguk az épületek többnyire szépek és jól felszereltek. A szakok épületei az szerte városban 

vannak elszórva. A központi könyvtár használata ingyenes, de nem minden könyvet lehet 

kivinni, viszont lehet fénymásolni, vagy scannelni.  

Maga a város nagyon szép. Egyfajta keveréke egy nagy és egy kisvárosnak. Sok a 

többemeletes ház, és rengeteg a szórakozóhely, étterem, büfé, stb. alkalmazkodva a rengeteg 

diákhoz, akik ott élnek. A város területe viszont kicsi, a központból gyalog 40 perc alatt 

bármelyik városhatár elérhető. A közlekedés borzalmas. Én nem Leuvenben hanem a mellette 

lévő városban Herentben laktam így mindennap használtam a buszt (20 euróért lehet éves 

bérletet venni) és el kell mondjam a vezetési stílusuk a sofőröknek rémes. Maga a város is tele 

van szűk utcákkal és rengeteg biciklissel (30 euróért már lehet bérelni 5 hónapra, de 70 euró 

kauciót is fizetni kell), de maguk a sofőrök is kényelmetlenül vezetnek. Ha nincs 

rákényszerítve az ember a használatra, mint én voltam, akkor inkább kerülje a 

tömegközlekedés használatát.  

A legfontosabb kérdés lehet a költségek. A legnagyobb költség természetesen a lakbér. A 

kollégiumban olyan 170 euró havonta 3 fős szobákban rezsivel, és internettel. Én 

utójelentkező voltam. Nekem már nem jutott kollégium, így egy családi házban béreltem egy 

szobát. 250 euró volt a rezsim havonta internet nélkül ami nekem és a 2 lakótársamnak havi 

plusz 24 euró volt. Ez ugyan 100 euróval több mint egy kolesz, de saját szobám volt a tulajok 

máshol laktak, és hármunké volt az egész ház, és csak 1 emberrel osztoztam a fürdőn és a 

mosdón. Nem mondom, hogy mindenki döntsön így mert az a plusz 70-100 euró sok pénz és 
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magában Leuvenben plusz 50 euróval drágább egy saját szoba. A kollégiumi szobák 

rendezettek és tiszták, nem lepusztultak és egyetlen hátrányuk az osztozás, illetve a saját tér 

hiánya 4-5 hónapig. 

A legnagyobb egyéb költség az élelmiszer. 3 nagyobb boltot találtam a Match, a Spar, és 

az Aldi. Ezek közül messze az Aldi a legolcsóbb, viszont ehhez belga bankkártyával kell 

rendelkezni, amit egyébként is mindenkinek ajánlok, hogy csináltasson. A KBC banknál 25 

év alatt nincs költsége, és ingyen lehet felvenni is a pénzt. Lehet természetesen venni készételt 

is büfékben, éttermekben, de az meg túl drága ahhoz, hogy mindennap megcsinálhassa az 

ember. 

Ami az élelmiszeren kívüli költség: mint már mondtam, a buszbérlet 20 euró, de ez 

opcionális. A mosoda használata szárítóval együtt olyan 5 euró mosásonként. És persze 

rendszeresen jöhetnek fel olyan költségek, mint belépőjegy, bulik, rendezvények díja stb. Azt 

gondolom, hogy az ösztöndíj mellé még havi 100-150 euró pluszra szükség van ahhoz, hogy 

mindent fizethessen az ember. Ezeken felül pedig plusz 2-300 euró plusz legyen mindenkinél 

a kimenetelkor. 

A szociális élet remek. Rengeteg diák van a föld minden tájáról. És ami még jobb, hogy 

van 2 nagyon aktív csoport az egyetem. Az egyik az NFK, ami kifejezetten filozófia 

szakosoknak van a másik az ESN Leuven mely az egész egyetemnek szervez programokat. 

Minden hétre szerveznek bulit, közös reggelit és egyéb programokat (nyílt mikrofon este, 

szerepjáték este, stb.) Ha csak ezekre megy el az ember már sok szórakozásban van része, és 

emellett ott a rengeteg szórakozó hely és pub, amit az ember a barátaival meglátogathat.  

Vannak nehézségei a kint létnek, néha kicsit szűkös lehet a pénz, sokat kell tanulni, és 

meglepően kevés az angol felirat a boltokban, büfékben,de mindezek ellenére én mindenkinek 

ajánlom, hogy próbálja ki, mert egy egyedi élmény egy másik országban ilyen sok időt 

eltölteni, és ennyi másik diákkal különböző kultúrákból találkozni. Felejthetetlen lesz 

mindenkinek, aki részt vesz benne. 


