
AZ ÉLET LEUVENBEN 

 

 Leuven egy csodaszép kisváros Belgium szívében. A városon belül nincsenek nagy 

távolságok, éppen ezért a lakosság nagyrésze inkább gyalogol, vagy ami még ennél is 

népszerűbb, biciklivel közlekedik. Vannak helyközi buszok is, melyek bőrönd cipelésnél 

jelentős előnyt jelenthetnek (ugyanis Leuvenben a legtöbb utca macskaköves). A legolcsóbb 

jegy 3€-ba kerül, de egy egész óráig akár többször is felhasználható.  

 Én a Loyola International Nachbar Huisban laktam, és ahogy a neve is mutatja, 

legjobban a nemzetközi légkör megtartására törekednek. Több mint tíz nemzetiség él együtt 

a kollégiumban, amely 6 lakrészre van osztva. Én egy háromágyas szobában laktam egy perui 

és egy japán lánnyal. A kollégium nagyon segítőkész, ha új barátságok kialakításáról van szó. A 

félév során több szociális eseményt is szerveznek, például az első héten ’wine&cheese party’ 

volt a kollégium igazgatójának lakásában. Ez nagyszerű lehetőség volt a többi diák 

megismerésére. Ezenkívül volt még egy ’dessert night’ illetve egy közös kirándulás a hollandiai 

Rotterdamba. A szemeszter végén pedig egy nagy közös nyársalás volt a kollégium udvarán.  

 Belgiumban igyekeznek a környezetbarát életmód kialakítására. Például, a 

kollégiumban hétféle szemetes volt. Ezek közül kettő csak a különféle műanyagoknak. Volt 

külön tároló a papíroknak, üvegeknek, veszélyeshulladéknak és külön zsák a komposztálható 

zöldhulladéknak. A barna zsák pedig azon hulladékok gyűjtésére szolgált, amelyeket nem 

szabadott beletenni a fent leírt szemeteskukákba. Viszont, hogy ösztönözzék az embereket a 

szelektív hulladékgyűjtésre, ennek a barnazsáknak darabja 2€-ba került. 

 Leuven leginkább az egyeteméről ismert (persze amellett, hogy itt gyártják az itthon is 

kapható Stella Artois sört). A Leuveni Katolikus Egyetemet 1425-ben alapították, és 2019-ben 

a 48. helyezést ért el a világ legjobb egyetemei közt. Körülbelül ötvenezer diák tanul itt tizenöt 

különböző karon. Külön érdekesség, hogy a leuveni egyetem könyvtárában találták meg az 

egyik első magyarnyelvű írott forrásunkat, az Ómagyar Mária-siralmat.  

 Leuvenben, a tárgyfelvétel folyamata kicsit eltér az itthonitól. A félév első két hetében 

a hallgatók szabadon bejárhatnak bármelyik tetszőleges órára és ezáltal bepillantást 

nyerhetnek az óra menetébe. Ezután az Erasmus-os hallgatónak be kell menniük a 

koordinátorhoz, mert ő fogja felvenni a kiválasztott tárgyakat. Ezzel egyidejűleg már a 

vizsgaidőpontokra is regisztrálni kell. A vizsgaidőpontok kiválasztásával nem lesz sok gond, 

ugyanis a leuveni egyetemen csak egy vagy két időpont van megadva egy-egy tárgyhoz. Bukás 

esetén csak augusztusban lehet újra próbálkozni függetlenül attól, hogy az őszi vagy a tavaszi 

szemeszterben buktál meg. A tárgyak teljesítése nehezebb mint itthon, de nem lehetetlen a 

teljesítésük. (Közérdekű információ azok számára akik még nem tudnák: Erasmuson 3 tárgy és 

15 kredit teljesítése a kötelező.) A tanórák inkább elméleti jellegűek, nincsenek év közbeni zh-

k, csak a vizsgák vannak vagy beadandó esszék. A vizsgák 3-4 órás hosszúak és a beadandók 

minimális terjedelme pedig általában 4000 szó. 



 De persze Leuvenben nem minden a tanulásról szól. A szórakozás is szerves része az 

Erasmus-élménynek. Ennek legfőbb helyszíne az Oudte Markt, ahol napközben a klubok 

kávézóként és éttermekként funkcionálnak, majd éjfél körül viszont kipakolják a székeket és 

asztalokat és kezdődhet a szórakozás.  

 Leuvenben nem nehéz hozzászokni az új körülményekhez, hiszen pezsgő diákélet 

hamar magába szippantja az embert. Az emberek kedvesek és nyitottak, és szinte mindenki 

beszél angolul. Bátran jelöljétek meg a Katholieke Universiteit Leuvent, hiszen felejthetetlen 

élményekkel és életre szóló barátságokkal gazdagodhattok. Sok sikert kívánok mindenkinek! 

😊 


