
Erasmus beszámoló 2019 tavaszi félév 
 

Kedves Hallgatótársaim, a következőkben a Leideni Egyetemen szerzett tapasztalataimról szeretnék 

beszámolni. Összességében elmondhatom, hogy jobb helyre nem is kerülhettem volna, érdemes az 

első három hely között megjelölni Leident a pályázaton. 

A szálláskeresést novemberben kezdtem el, amikor már a kinti egyetem is jelezte, hogy biztosan 

számítanak rám a következő félévben. Először a kamernet.nl oldalon kerestem szobákat, sikertelenül 

(40 euróm elment rá..). Hirdetés nagyon sok van, viszont jelentkező is, akiknek nagy része holland és 

ezért előnyt élveznek. A hirdetők túlnyomó része még választ sem adott, valamint az is akadályozta a 

sikert hogy nem tudtam megtekinteni a hirdetett szobát. Végül Facebookon találtam szállást, miután 

egy hétig airbnb-ben laktam Hága egyik külvárosában. Jó opció lehet még végig kérdezni az 

ismerősöket, családi barátokat, hátha valaki tud segíteni. Minden követ meg kell mozgatni. Az egyetem 

egyébként bizonyos ideig felkínálja a segítségét kb. 400 euró ellenében, kollégiumszerű szobákban 

tudnak szállást adni. 

A kiutazás repülővel a legegyszerűbb és legolcsóbb. A Wizz Airrel Eindhovenbe repülhettek 

(Debrecenből is), sokszor ez a legolcsóbb opció úgy is, ha a vonat árát is beleszámoljátok. Az Easyjet 

szintén fapados, Amszterdamba megy Budapestről, de néha hajlamosak eléggé túlárazni a jegyeiket. A 

KLM már egy szinttel feljebb van, csak akkor érheti meg, ha oda-vissza is őket választjátok, mert a 

visszautat általában nagyon kedvezően kínálják. Ha folyamatosan figyelitek a honlapokat, akkor olcsón 

meg lehet úszni a kiutazást. A kinti magyaroknak létrehozott Facebook csoportokban sokszor hirdetnek 

fuvarosok is, ha sok bőröndötök van, vagy nem szeretnétek repülni ez is lehet egy opció. Én a Flixbust 

próbáltam még, ha éppen drágák a repjegyek és van bátorságotok egy 19+4 órás buszúthoz akkor nagy 

kaland, nekem csak jó tapasztalatom volt velük eddig. 

Az egyetemen három órát vettem fel, mindegyiket 5-5 kreditért: 

Taalanalyse: Egy nagyon kedves, nagy tudású tanárnő tartja, nagyon szerettük. A Szintaxis kurzushoz 

hasonló, főleg mondatelemzéssel és a mondatrészek vizsgálatával foglalkoztunk. 

Grammatica II: Két fontos képességet fejleszt: a szövegalkotást és a nyelvtani szabályok ismeretét. 

Minden órára egy érvelést vagy pedig nyelvtani feladatot kell beadni, ami osztályzásra kerül. Emellett 

egyedül kell feldolgozni a tankönyvből feladott nyelvtani leckéket és szókincsbővítő feladatokat. 

Debatteren: Ez az óra a vitázás köré összpontosult. Minden órán két vita zajlik, aki éppen nem szerepel, 

zsűritagként vesz részt az órán. Itt nagyon sokat lehet fejlődni és alkalom nyílik együtt dolgozni a 

többiekkel. 



Dolgok, amiket jobb lett volna ha hamarabb tudok, illetve néhány tanács: 

- Ha nem integetsz a buszsofőrnek a megállóból, nem fog felvenni. Leszálláskor is illik odainteni neki és 

megköszönni, hogy elvitt 

- kiutazás előtt mindenképp írj meghatalmazást egy (de inkább kettő, főleg ha vidéki vagy) embernek 

hogy a nevedben intézhessenek hivatalos ügyeket, amíg távol vagy 

- fényképezd le az összes (!) igazolványod a telefonoddal, a laptopodra is érdemes rátenni ezeket 

- ha nem működik a bankkártyád és nincs elég készpénzed, amíg csináltatsz kinti számlát (én ING 

banknál intéztem), otthonról küldhetnek neked készpénzt a WesternUnion-ön keresztül 

- nagyon érdemes részt venni az OWL-héten (e-mailben informálnak róla majd), megismertetik a várost 

az új diákokkal és nagyon sok emberrel lehet találkozni, barátkozni (akikkel többnyire az angol lehet a 

közös nyelv, de sokan jönnek Flandriából és a segítők nagy része holland) 

- az ISN diákszervezetnél 8 euróért csináltathattok egy kedvezménykártyát ami még egy évig érvényes 

lesz és az ISN-es kirándulásokon kívül rengeteg más helyen is elfogadják, a Ryanairnél is például 

- ezt nem mindig írják az órarendekben, de legtöbb kurzus nem egészkor, hanem óra 15-kor kezdődik 

- Hollandiában tilos paprikasprayt használni (kivéve, ha van hivatalos engedélyed hozzá) 

- nagyon ajánlom, hogy szerezzetek egy biciklit, én az Easyfietsnél kölcsönöztem, itt a legolcsóbb és az 

árban benne vannak az esetleges javítási költségek is. Sokkal egyszerűbb (és olcsóbb) így a közlekedés, 

plusz élmény. A tengerpart kb. félórányi tekerésre van Leidentől, én többször is voltam és nagyon 

szerettem. 

- ha olyan frizurátok van, ami nem bírja kiigazítás nélkül öt hónapig, akkor jobb,  ha hoztok magatokkal 

otthonról saját fodrászeszközöket, sokat spórolhattok ezzel 

- ezt most nagyon komolyan mondom, ha csak egyetlen tanácsomat megfogadjátok akkor ez legyen 

az: használjatok ki minden lehetőséget, tényleg nagyon gyorsan megy az idő, hozzátok ki a lehető 

legtöbbet a kint töltött félévetekből és életre szóló élményekkel gazdagodhattok. 

Ha bármi kérdésetek lenne hozzám megtaláltok Facebookon, vagy írhattok e-mailt is ha gondoljátok: 

peter.anita63@gmail.com 

Sok sikert! Remélem tudtam segíteni.  

 

Péter Anita 
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