
 

 

Leuven 

 

 Rendkívül szerencsésnek mondhatom magam, hogy 2016 szeptemberében, 

Belgiumban, a Katolikus Leuveni Egyetemen kezdhettem meg a tanulmányaimat. Rengeteg 

élménnyel gazdagodtam az elmúlt négy hónap során, és habozás nélkül újra nekiindulnék. 

Szeretném a következő kiutazókat tanácsokkal ellátni és saját tapasztalataimat megosztani 

velük. 

  

Miután megtudtam, hogy az Erasmus+ program támogatásával külföldön folytathatom 

a tanulmányaimat, azonnal elkezdtem a szálláskeresést illetve a kiutazás megtervezését. Én a 

repülőt tartottam a legkönnyebb megoldásnak, amit a Wizzair és Ryanair légitársaságoknál 

akár már 4000 forintért le lehet foglalni. Igaz, a repülő Charlroi-ban landol, még így is 

megéri, ha innen Shuttle busszal és vonattal utazunk Leuven-ig. Ha többedmagaddal utazol ki, 

érdemes a V&M Services nevű magyar céggel utazni, ugyanis fejenként 25 euróért ( Shuttle 

busz és Vonat 20 euró) elvisznek Charleroi-ból egészen házig. 

 

A Loyola International Nachbar Huis-ben kaptam szobát, melyet egy Japán és egy Brazil 

lánnyal osztottam meg. Hihetetlenül jó közösség alakult ki a különböző nemzetiségű, 60-70 

diákból és nagyon élveztem, hogy ennyi különböző kultúrájú és hátterű emberrel 

ismerkedhettem meg. Ez volt az első alkalom, hogy meg kellett osztanom egy szobát 

másokkal, amelynek nyilván vannak előnyei és hátrányai egyaránt, azonban megfelelő 

kommunikációval könnyebben alkalmazkodhatunk egymáshoz. 

A vezetők rengeteg programot szerveztek nekünk, így segítve az ismerkedést a diákok között. 

Halloween-i dekoráció versenytől kezdve Mikulás látogatásáig minden program rendkívül 

élvezetes volt.  

 

A kiutazás utáni első napok az adminisztrációs teendőkkel telnek, így érdemes legálabb két 

héttel az első tanítási nap előtt kiutazni, így lesz időnk mindent nyugodtan elintézni és nem 

kell rohanni egyik regisztrációból a másikba.  

 

Az első két hétben, miután elkezdődik az egyetem, lehetőségünk nyílik arra, hogy beüljünk 

különféle órákra és még változtassunk a Learning Agreement-en. 



 

 

 

Ami nagyon fontos, hogy tanulni kell év közben és nem csak a vizsgaidőszak kezdetével. 

Katholiek universiteit Leuven egy világszínvonalú egyetem, ahol a magasan képzett oktatók 

ugyanazt várják el minden diáktól, függetlenül attól, hogy cserediák programban veszel részt 

vagy sem.Ha átlátod az egész tananyagot (még ha nem is tudsz egy két részletet megtanulni), 

akkor már előnyöd van. 

 

Rengeteg gyönyörű és különböző stílusú hely található Belgiumban, és mivel egy kicsi 

országról beszélünk a távolságok egyáltalán nem vészesek. Érdemes megvenni a gopass 

„vonat bérletet” (51 euró), amellyel 10 alkalommal utazhatsz egyik városból a másikba 

Belgiumon belül. Én a következő városokban jártam: Oostende, Antwerpen, Brüsszel, Gent, 

Brugge, Namur és Mechelen. Ráadásul hétvégén minden jegy fél áron van, így a közelebbi 

városokba érdemes hétvégi jeggyel utazni. 

 

 Nagyon élveztem az elmúlt négy hónapot, és hálás vagyok, hogy volt lehetőségem 

kilépni a megszokott komfort zónámból, és önállóan élni egy idegen környezetben.  

Bátran ajánlom mindenkinek, hogy pályázza meg és éljen a lehetőségekkel, illetve sok 

szerencsét kívánok a leendő kiutazóknak. 

 

  


