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A 2015-2016 tanév tavaszi félévét Belgiumban töltöttem, az Erasmus+ program 

keretében, a KU Leuven egyetemen folytattam tanulmányaimat. Február 3-án érkeztem öt 

nappal a tanítás kezdete előtt, mert ilyenkor egy orientációs hetet tartanak, ahol nagyon sok 

információt be lehet gyűjteni, a tanulmányokkal, lakhatással, városnézéssel, közösségi 

szervezetekkel kapcsolatban. Továbbá érdemes jó pár nappal hamarabb kijönni, hogy az 

adminisztrációs ügyek intézésére legyen elég ideje az embernek. A félév során Loyola 

Nachbarhuis kollégiumban laktam, közel 70 diákkal együtt. Én nagyon szerettem és csak 

ajánlani tudom mindenkinek, aki szereti a nemzetközi közeget. Sok amerikai, belga lakik a 

kollégiumban, ezen felül minden egyéb nemzetből maximum 5 lakhat itt, így abszolút vegyes 

a társaság. A szobatársam egy amerikai lány volt, akivel nagyon nagy szerencsém volt, jó 

barátok lettünk, jól tudtunk alkalmazkodni egymás igényeihez. Továbbá az anyagi 

szempontok alapján is nagyon ajánlom a Loyola kolit, fele annyiba kerül egy szoba, mint 

bárhol máshol a városban. Nagyon nagy a közösségi élet, szervezett programokkal várnak, 

mint például közös barbecue.  

Ha már az anyagiakat említettem, én az Aldiban és a Lidl-ben vásároltam általában, ez 

a kettő a legolcsóbb a városban, igaz a Lidl-hez egy kicsit sokat kellett sétálni, de ha valaki 

bérel biciklit abszolút megéri odáig elmenni. A legtöbb termék ára hasonló a magyar árakhoz, 

kicsit magasabb, kivéve a húsokat, azok jóval drágábbak. Bár sokan azt mondják, hogy nem 

lehet megélni abból a pénzből, amit a program ad, nekem azért sikerült, igaz csak amiatt, mert 

a Loyolában laktam.  

Az egyetem kiváló, magas a színvonala, és érdekes órák közül lehet választani. Nekem 

angol szakosként sikerült olyanokat választanom, amik abszolút beleillettek az itthoni 

képzésembe, így nem csak szabadon választható tárgyként tudtam elfogadtatni. Továbbá az 

egyetemen keresztül lehet tanulni hollandot az ILT nyelviskolában. Az Erasmusos 

hallgatóknak a kezdő kurzus ingyen van, heti két alkalommal, összesen öt óra egy héten. De 

ha valaki intenzívebben szeretne tanulni, akkor van arra is lehetőség, de azért már fizetni kell. 

Nagyon sok erasmusos programot szerveznek az egyetemen, hiszen hihetetlen mennyiségű 

ember jön Leuvenbe minden szemeszterben. Mindenki megtalálja a magának való programot, 

akár sport vagy kulturális jellegűt szeretne.  



 Belgium egy gyönyörű ország, mivel elég kicsi, könnyű bejárni, ráadásul a vonatjegy 

árak nagyon olcsók a 26 éven aluliaknak, így közel 5 euróért el lehet jutni a tengerpartra. 

Gopass10 a neve a jegytípusnak, 10 utazásra jogosít fel, és csak 51 euróba kerül. Egy jó 

tanácsom lenne, amit a saját káromon tanultam: ne várj az utazgatással arra, hogy majd jobb 

idő lesz, mert nem… Állandóan esik az eső, nem érdemes arra várni, hogy majd holnap nem 

esik. Most június 20-án, amikor írom ezt a beszámolót is csak 15 fok van és egész nap szakad 

az eső. De ez ne tántorítson el senkit. Én nagyon élveztem ezt a félévet, és azt kívánom 

bárcsak egy teljes évre jöttem volna, úgy hogy ha valaki megteheti, úgy tervezzen, hogy ha 

ide kijön, nem szeretne majd 5 hónap után hazamenni. Sok sikert az Earsmushoz! 


