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ERASMUS – Leuven 

Mert az élet szép! 

 

 

 Belgiumban, Leuven városában a KU Leuven egyetemen voltam Erasmuson a 2013/14-es 

tanév őszi félévében. A döntés, hogy Erasmusra megyek, illetve hogy egyáltalán jelentkezem, 

hirtelen jött. Gyakorlatilag az utolsó pillanatban adtam le a jelentkezésem, de szerencsére sikerült 

féléves ösztöndíjat nyernem ebbe a csodálatos diákvárosba. Bár túl sok gyakorlati hasznát a 

tanulmányaim szempontjából nem láttam, mivel egyik kint végzett tárgyamat sem tudtam itthon 

elfogadtatni, mégis feledhetetlen élmény volt és gondolkodás nélkül újra végigcsinálnám. 

 Persze nem volt ez a fél év csupa játék és mese. (Bár az igazat megvallva volt abból is 

bőven.) Kiérkezés után az ember azonnal nagyon elfoglalt lesz, regisztrálni kell az egyetemen, hogy 

legyen diákigazolványod és interneted, illetve hogy be tudj menni a könyvtárakba. Regisztrálni kell 

a városházán, hogy ne kelljen városi adót fizetni, bankszámlát nyitni (ehhez szükség van a 

városházán adott billag 8-ra mint arra én is szomorúan rájöttem), Erasmus irodába menni. Az első 

hetem igazából azzal telt, hogy irodából irodába szaladtam, hogy végezzek a papírmunkával. 

Kiérkezésem után két héttel érkezett meg az ösztöndíjam a kint nyitott bankszámlámra és 

meglehetősen lassan szoktam hozzá az új pénznemhez, így az első hónapban túlköltekeztem magam. 

Később megtanultam, hogy hol érdemes vásárolni (Aldi, Hema), hol érdemes enni, ha az embernek 

nincs pénze kajára (ALMA2 vagy a Nathalie's sajttortája a legjobb!) és hol van a legjobb kávé 

(Café Mont). Ebben nagyon sokat segít a Buddy-program amire érdemes minél hamarabb 

jelentkezni. Olyan szempontból viszont könnyű dolgom volt, hogy felvettek egyetemi kollégiumba, 

ami amellett, hogy nagy gondot vett le a vállamról, nagyszerű döntésnek is bizonyult. A Vives 

International House-ban laktam és egészen biztos vagyok benne, hogy ennél jobb kollégium nincs. 

Csak ajánlani tudom, mivel szinte kizárólag nemzetközi diákoknak nyújt szállást és igyekeznek a 

kétágyas szobákba is különböző nemzetiségű diákokat elhelyezni, így garantált, hogy rengeteg 

különböző emberrel találkozik az ember. A szállás ráadásul nagyon közel van a központhoz, a 

bölcsészkar épülete kényelmesen sétálva körülbelül 7 percnyire van. Nagyon érdemes még elmenni 

legalább egy eredeti belga „cantusra”. A „cantus” egy diákmulatság, aminek általában egész húzós 

ára van, de aki szereti a sört, a dalolást és a különböző ivós játékokat, kihívásokat (gyakorlatilag 

erről szól), annak mindenképpen megéri. Azoknak is megéri legalább egyszer elmenniük, akik mint 



Szendi Edina 

én, nem rajonganak annyira a sörért, mert szerintem kihagyhatatlan élménye a leuveni diákéletnek, 

akárcsak az Oude Markt. 

 Az igazat megvallva a legtöbb Erasmusos diáknak nem a tanulmányai a legfontosabbak, 

amikor megérkezik a célországba, hiszen annyi minden mással kell foglalkozni! Annyi az új élmény 

és lehetőség! Ez a legtöbb országban szerintem működik is, tehát viszonylag kevés tanulással is 

egész jól lehet abszolválni az oktatási intézmény által felállított akadályokat és az „Erasmus” 

varázsszó is működik. Belgiumban nem. Leuvenben nagyon sok a nemzetközi diák, így a tanárokat 

egyáltalán nem hatja meg, ha a diák Erasmuson van. Itt igenis tanulni kell, és a tanároknak vannak 

elvárásaik. Tapasztalataim szerint itt nem éri meg kipróbálni, hogy mi az a legkevesebb tanulás, 

amivel még átcsusszan az ember egy kettessel (ráadásul Leuvenben 20-as rendszer van, ami azt 

jelenti, hogy a „2-es” a 11-es). A kurzusok általában elég nagy témakört fognak át, nekem például 

volt egy töri órám ami körülbelül a Kr.e. 6. századtól az 1830-as évekig magában foglalta 

Németalföld történelmét. Könnyebbség, hogy az itthoni követelményekkel ellentétben eléggé 

általános információkat kérnek a vizsgákon, így ha az ember átlátja a dolgokat, akkor nagy baj nem 

lehet. Mindenesetre érdemes a félév folyamán is tanulni és nem vizsgaidőszakra hagyni mindent, 

mert az eléggé rizikós. Persze mikor ott van az ember, ezeket a jó tanácsokat igencsak nehéz 

betartani. (Nekem is elmondtak mindet…)  

 Persze mindent meg lehet oldani, és mint az akciófilmekben láthatjuk, a világot is meg lehet 

váltani egy nap alatt (bár a belga vizsgákra azért mégiscsak jobb felkészülni időben). Mindent 

összevetve imádtam az Erasmust és bármikor újra végigcsinálnám az összes kis-és nagy 

problémájával, örömével együtt. Hihetetlen élmény volt és csak ajánlani tudom. 

  

 


