
Erasmus beszámoló 

A 2018/2019-es tanév tavaszi félévét Leuvenben, Belgiumban töltöttem és a Leuveni Katolikus 

Egyetemen (KU Leuven) tanulhattam az Erasmus program keretein belül. 

Leuven egy egyetemi város, és ez teljes mértékben érezhető. A rengeteg program, 

diákkedvezmény, étkezde, kocsma és buli hely tanúskodik erről. 

Kijutás: Én a charleroi-i reptéren szálltam le, ahonnan transzferbusszal jutottam el Brüsszelig, 

onnan vonattal mentem Leuvenig. A jegyet a transzferbuszra célszerű előre megvenni, hogy ne 

a nagy csomagokkal ott helyben kelljen még ezzel bajlódni. Persze nem kötelező a 

transzferbusz, viszont sok nyűgtől és átszállástól kímél meg minket. A vasútállomástól én 

gyalog mentem a kollégiumig, kb. 20-25 perc séta volt. 

Szállás: Mindenki kezdjen el azonnal szállást keresni, amikor kiderül, hogy megkapta az 

ösztöndíjat! Én kollégiumban laktam (Loyola International Nachtbarhuis) egy 2 ágyas 

szobában, de itt 1 és 3 személyes szobák is vannak, természetesen eszerint változnak az árak is.  

Közlekedés: A belváros kb. 2 km átmérőjű, így a legegyszerűbb közlekedési mód a gyaloglás. 

A helyiek, és rengeteg külföldi diák egyaránt gyakran választják a biciklit. Biciklibérlésre 

természetesen van lehetőség. Persze van busz is, amire bérletet a beiratkozáskor lehet igényelni. 

Minden maximum 15-20 perc sétára van. Ha a városon kívülre szeretnénk menni, a 

legcélszerűbb közlekedési eszköz a vonat. (Brüsszel pl. kb. 30 percnyire van.) Célszerű 10 

alkalmas Go Pass-t venni (csak 26 éves korig), ami minden belga várost összeköt és 10 (5 oda-

vissza) utat tartalmaz, mindössze 53 euróért. Praktikus tipp: hétvégente (péntek este 7 óra 

utántól) olcsóbbak a vonatjegyárak, érdemes megnézegetni, hogy hogyan éri meg jobban. 

Tanulás, tanórák: Az egyetem nem könnyű, viszont teljesíthető. Hasznos infó lehet, hogy nem 

csak az egyetemen különböző karain, hanem az egyetemhez tartozó nyelviskolában (ILT) is 

lehet kurzusokat felvenni, amiket tantárgyként és kreditekként is egyaránt elismernek. Én 2 

intenzív (7 hét, 12 óra/hét) holland kurzust követtem itt, melyből a kurzus végén ugyan úgy 

vizsgát kell tenni, mintha egy egyetemi óráról lenne szó. Fontos: itt nincs pótvizsga! Akinek 

esetleg elsőre nem sikerül, meg kell ismételnie a kurzust! Az Erasmus mindenkinek egy kurzust 

áll, többért már fizetni kell. (Kapunk diákkedvezményt.) 



Továbbá, mint egy hosszú múltra visszanyúló egyetemi városról lévén szó, a leuveni egyetem 

nagyon jól felszerelt könyvtárakkal rendelkezik, amik (főleg a vizsgaidőszak közeledtével) 

nyitott kapukkal várják a lelkesen tanulni és kutatni vágyókat. 

Hasznos tippek:  

 Beiratkozáskor kultúrakártyát lehet igényelni (kb 20 euró), amivel kedvezményt lehet 

kapni színházi, vagy mozielőadásokra, néhány koncertre és a helyi múzeumban is. 

Sportkártyát mindenki ingyenesen kap, ami lehetővé teszi az egyetemi edzőterem és 

egyéb sportlehetőségek széles választékának kedvezményes használatát.  

 Ismerkedés szempontjából az őszi félév ajánlott, ugyanis olyankor még mindenki új, 

hamarabb kialakulnak baráti körök, mintha valaki februárban csöppen be egy már 

kialakult társaságba. Időjárás és (szabadtéri) programok, kirándulások szempontjából 

viszont a tavaszi félév ajánlatosabb, Belgium időjárása ugyanis elég esős, borongós. 

 Időben el kell kezdeni kollégiumot vagy albérletet keresni! 

 Érdemes spórolni a kiutazás előtt, mert a kapott ösztöndíj nem elegendő a szállás, 

utazás, megélhetés és esetleges egyéb költségekre!! 

 Érdemes több kreditet felvenni, mint a minimum, mert pótvizsgázni csak augusztusban 

van lehetőség mindkét félév esetében! 

 Vannak helyek (pl menza, drogéria, 1-1 nagyobb áruház), ahol csak maestro típusú 

bankkártyát fogadnak el, szóval érdemes mindig készpénzt is tartani magunknál, ha 

esetleg master card-os bankkártyánk van. 

 A helyi diákok részére szolgáló közösségi ház, un. Pangaea jó hely lehet 2 óra közi 

időtöltésre, ismerkedésre esetleg tanulásra is. A tagok a vásárolt bögrével egész évben 

ingyen ihatnak kávét és teát, ill. kedvezményt kaphatnak az általuk szervezett 

utazásokra, stb. 


