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A 2019/2020 tanév első félévét Leuvenben töltöttem.  Holland szakosoknak nagyon 

ajánlom, az ILT nyelvkurzusai nagyon jók, sokat lehet fejlődni. Leuven egy egyetemváros, 

nagyon sok külföldi hallgató érkezik ide minden évben, és a KU Leuven a világ legjobb 

egyetemei közé tartozik.  

Az első és legfontosabb a szálláskeresés, amit érdemes időben elkezdeni. A Loyola 

International Nachbahr Huisban laktam, ahová már május elején jelentkeztem. Ebben a 

kollégiumban 67 nemzetközi hallgató lakik, így sok különböző kultúrájú embert lehet 

megismerni. Ezen felül olyan hasznos dolgokat lehet kölcsönözni, mint paplan, párna, tányér 

és pohár. A koli által szervezett közös programok nagyszerű lehetőségek az ott élő emberek 

megismerésére. Nekem külön tetszett, hogy mindig tiszta és rendezett volt, és olcsóbb is mint 

a kiadó szobák. Ami még nekem fontos szempont volt, hogy közel van a belvároshoz.  

A legtöbb repülőjárat Budapestről a Brüsszeli Charleroi reptérre megy, amiről érdemes 

tudni, hogy egy órányira van Brüsszeltől, és érdemes előre megnézni mennyi idő eljutni 

Leuvenbe, hiszen több órába is telhet. Én a flibco buszt ajánlom Brüsszelig, onnan pedig a 

vonat a legoptimálisabb.  

A vonatjegyeket illetően érdemes tudni, hogy hétvégenként olcsóbban lehet utazni, 

illetve a 26 év alattiak is olcsóbban tudnak jegyet venni. Rengeteg szép város van Belgiumban 

(Antwerpen, Gent, Brugge) így érdemes szerintem időnként utazni is.  

Érdemes egy héttel az egyetem kezdete előtt kiutazni, hogy legyen idő diákigazolványt 

intézni és a városházán bejelentkezni. 

Az olcsóbb élelmiszerboltok közé a Lidl, és a Colruyt tartozik, mi gyakran ezeket 

látogattuk. A Hema-ban és az Action-ben is kincsekre lehet találni. A Coffee College kávézót 

is nagyon ajánlom, szerdánként ingyen süti jár a kávéhoz.  

Az egyetem nagyon szervezett, mindent részletesen elmondanak. A vizsgákra érdemes 

hamarabb elkezdeni tanulni, ugyanis sokkal nehezebbek mint az itthoniak. Csak egy 

vizsgalehetőség van, és az UV augusztusban van. 

Habár az egyetem nehéz volt, mindenképpen egy hatalmas élménnyel tértem haza, és 

csak ajánlani tudom.         


