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LEIDEN 2015 tavasz 

A 2014/15-ös év tavaszi szemeszterét töltöttem a Leideni Egyetem Dutch Studies 

szakán.  Ez a szak kifejezetten külföldieknek szóló holland képzés. Ez az előnye és a hátránya 

is egyben, hiszen egyrészt úgy tanulhatod a hollandot, mint nem anyanyelvi, tehát nem a 

hollandok irodalomóráján kell igazi hollandos bölcsészekkel ülnöd, hanem itt kizárólag 

külföldiek vannak: elenyésző számuk a rendesen itt alapképzést végzőknek, a többiek szintén 

Erasmusosok, gyakorlatilag csak (Közép)-Kelet-Európából. Az első néhány óra azzal telik, 

hogy megértsd, hogy mit beszélnek, hiszen a saját akcentusukkal beszélik a hollandot, amihez 

időbe fog telni, mire hozzászoksz. Valószínűleg lesznek rajtad kívül magyarok, titeket senki 

nem fog érteni, ha egymással beszéltek  

Bankkártya, papírok 

Bankkártyát leginkább kint érdemes nyitni, mivel Hollandiában Maestro kártyája van 

mindenkinek, és szinte csak ezzel lehet fizetni. A MasterCardot a Hema-ban elfogadják, de pl. 

az AlbertHeijn-ben nem, tehát állandóan pénzt kell majd levenned. Amennyiben az ov-

chipkaart-odra szeretnél pénzt tölteni MasterCarddal, szintén minden alkalommal ötven cent 

plusz költséget számol fel a gép. Az egyetem az üdvözlő csomagjában a 

bankszámlanyitásról is tájékoztat, amellyel megkönnyíti a dolgodat. Nyilván nehéz a kérdés, 

hiszen pénzre már akkor is szükséged van, mikor kimész (lakás, kaució stb.) de hosszútávon 

inkább érdemes Maestro kártyával rendelkezned. A bankszámlanyitáshoz szükséges egy 

bejelentett lakcím, ehhez a Town Hall-ba kell menned. Ha nem Leidenben fogsz lakni, 

akkor elképzelhető, hogy olyan városba kerülsz, ahol még az anyakönyvi kivonatodat is kérik 

a regisztrációhoz, amelyet apostille-oztatni kell, amit még itthon kell elintézned, jó sok 

pénzért.  

Közlekedés 

Én nem Leidenben laktam, így nagyon sokat vonatoztam. A vonat gyakran jár, általában elég 

megbízható, kényelmes, de próbálj meg kimaradni a csúcsidőből. (9 előtt és 4 után). Az ov-

chipkaart, amellyel tudsz utazni, egyszeri kiadás (7,50 euró), amelyet interneten meg tudsz 

rendelni (csak holland bankkártyával tudsz érte fizetni!!) és házhoz jön neked postán három 

napon belül. Erre aztán szépen feltöltesz pénzt, ki- és becsekkolsz, utazgatsz: vonaton, 

buszon, metrón, bármin. Vonatozni nagyon drága, de vannak egészen jó bérlet-szerű 

ajánlatok, amelyet ha megveszel, 40%-al olcsóbban utazhatsz a csúcsidőn kívül. Például. 

www.ns.nl A közösségi közlekedés elég kulturált és kellemes. 

Kiköltözés 

Hollandiába repül a WizzAir, Aachenbe, Eindhovenbe valamint Groningenbe. Transavia-val 

Rotterdamba repülhetsz, a KLM a Schipholra repül. Én januárban kb 3-4000 forintért találtam 

repjegyeket a WizzAir-nél, szóval azt elég olcsón meg lehet úszni. Egy óriási bőröndöt 

vittem, nekem elég volt, de így is kabátban jöttem haza június közepén (mert annyira hideg 

volt még akkor is). Hollandia hideg és szeles, Leiden különösen is. 

http://www.ns.nl/


Ha Leidenben vagy, (vagy esetleg Hágában találnál csak szállást), akkor Hága kötelező 

legalább néhány alkalommal: húsz perc alatt kivisz a villamos (!) a tengerpartra 

Scheveningenbe, valamint itt található a jelenleg legnagyobb Primark üzlet is, ha nagyon 

olcsón szeretnél ruhákat venni. Ezen kívül pedig itt vannak a fontos európai intézmények, 

meg persze a Parlament, egyszóval elbűvölő hely a maga sokszínűségével. Leidentől 10 perc 

vonattal.  

Leiden University 

Rendszerek, amikkel meg kell barátkoznod: 

Blackboard: egy rendszer, amelyben minden órát követhetsz, minden hír, segédanyag, lecke, 

ppt itt található meg, egyszerűen szuper. Külön fel kell iratkoznod az órákra itt. 

Usis: számomra a mai napig rejtély, gyakorlatilag a Neptunnak felelne meg, de valahogy 

annyira kevés energiát fektettek a kidolgozásába, hogy egy elsőéves programozó is jobbat 

írna. Itt tudnád felvenni a vizsgákat, valamint itt láthatod a jegyeidet is. Ha nem sikerült 

felvenned időben a vizsgát (10 nappal a vizsga előtt!), akkor még mindig el lehet menni a 

studiecoordinator-hoz, hogy vegyék fel neked.  

Umail: Az egyetemi levelezőrendszer. Néha érdemes ránézni. 

Mindezekbe a rendszerekbe úgy léphetsz, be, hogy kapsz egy hallgatói azonosítót, amellyel 

nem csak ezekhez a rendszerekhez férsz hozzá, de pl. az összes könyvtár adatbázisához is, 

ami nagyon hasznos, hiszen sok könyv vagy publikáció elérhető online. Szintén így tudsz 

könyvet is megrendelni a könyvtárba=kikölcsönözni, amely kb. 2 óra múlva meg is érkezik 

hozzád. 

Még mikor itthon vagy, már meg tudod rendelni az LU-Card-odat, amely a fényképes 

igazolvány neked, rajta van a hallgatói azonosítód, ezzel bejuthatsz minden könyvtárba, 

fénymásoltathatsz/nyomtathatsz, sőt akár a Hortus Botanicusba is bemehetsz ingyen. 

A Leideni Egyetem nagyon fel van készülve a nemzetközi diákokra, tehát sose aggódj, a 

honlapjukon MINDEN, de tényleg MINDEN le van írva, a Town Hall-tól az órák 

teljesítéséig. Az egyetemen is jófejek, segítenek azok, akiknek ez a munkájuk.  

A tanulmányokról: 

Egészen más a rendszer, mint itthon, sok órára előre kell készülni: egyedül feldolgozod az 

anyagot, feladatokat csinálsz, majd pedig az órán csak a tananyag vázlatos átbeszélése 

történik. 

Én az alábbi órákra jártam: 

Woordenschat/Grammatica/Schrijven: Robbert Joon tartja, ez egy héten három óra egyben. 

Csak 5 kredites tárgy, pedig rengeteget kell rá készülni, a félév során 5 érvelést kell írni, majd 

azokat javítani, általában olyan témákról, amikről amúgy soha nem hallanál. Mindemellett 

minden órára fel van adva 1-2-3 lecke a nyelvtankönyvből, amit meg kell tanulni, majd az óra 



utolsó fél órájában szó kerül róla. Nehéz óra és sok, mert sokat kell rá dolgozni otthon. Az 

érvelések mellett két nyelvtani feladatlapot is meg kell oldani otthon, amelyek szintén 

osztályozásra kerülnek, illetve minden hétre az előzetesen kiadott szólistából 15 szóval 

mondatokat kell alkotni, amelyet ellenőrzésre be kell adni. A végén két vizsga van, az egyiken 

helyben kell megírni egy érvelést, a másik pedig a Grammatica. Nem teljesíthetetlen, de 

rendesen fölé kell ülni. Mivel minden feladat időben ki van adva és pontos határidejük van, 

meg lehet őket ütemszerűen csinálni (bár elég kellemetlen, mikor végre ünnepelnéd a 

pénteket, de még hatig el kell küldeni az érvelést). Ez a sokféle feladat és a vizsgák végül egy 

egyszerű halandó által nem átlátható rendszerben kiadnak egy érdemjegyet, amelybe a 

különböző feladatok, vizsgák százalékosan kerülnek beszámolásra.  

Mondelinge Communicatietechnieken II Debatteren: Szintén Joon órája, amely a 

vitakultúráról/vitatkozásról/érvelésről szól élesben. Minden órán két pár vitatkozik egymással 

(pro és kontra) egy előre megadott vitarendszerben, a többiek pedig zsűriznek. Hasznos óra, 

szintén sokat kell készülni rá, ha te vagy az egyik vitapartner. Az órának nem burkolt célja az 

is hogy megtanulj kritikát fogadni és megfogalmazni, valamint hogy érvelésben, 

vitakultúrában fejlődj, illetve a vitában aktívan részt vegyél.  

Geschiedenis na 1800: Praamstra órája volt, de ő ezzel az évvel nyugdíjba is ment. Zseniális 

ember, zseniális órákkal, aki úgy tudott mesélni a történelemről, hogy valóban úgy vártad a 

következő órát, mint a sorozatod új évadát. Mindenesetre nagyon jó óra, ha szereted és 

érdekel a töri, érdemes járni rá, hiszen ezzel is rengeteget tanulhatsz Hollandia történelméről, 

amiről itthon kevesebb szó esik. 

Inleiding Linguïstiek: Egy általános nyelvészeti előadás, amely felöleli a nyelvészet főbb 

ágazatait (mi itthon félévet szánunk minden egyesre, itt egy-egy néhány lecke). Az órára előre 

kell készülni, feldolgozni a feladott leckéket, feladatokat elkészíteni, majd az óra csak egy 

áttekintés az éppen feladott anyagrészből.  

Dutch culture and society: Ez egy angol nyelvű óra, Liesbet Winkelmolen tartja, és 

kifejezetten nemzetközi diákoknak szól, hogy megismerkedjenek a holland kultúrával egy 

kicsit. Hollandosként is felveheted, de ajánlani fogják, hogy inkább a holland nyelven vedd 

fel. Ezen az órán több százan vannak egy akkora előadóban, amit csak filmen láttál és a 

teljesítésbe 25%-ot számít egy city report megírása, valamint 75%-ot maga a vizsga. Ehhez el 

kell olvasnod egy könyvet is, Harry Mulisch: Merénylet című írását, amit valószínűleg már 

itthon is olvastál. Azért joker óra, mert nem sok újat mutat, hiszen mindezekről tanultál már 

itthon is, néhány plusz információ csak feldobja a dolgot és jó idő esetén pedig egy közös 

biciklis kirándulásra is van lehetőség. 

A további órákat mind megtalálod az e-Studiegids-ben, a teljesítési követelményeket, 

krediteket, elvárásokat. Jó böngészést! 

Nagyon jó utat és életre szóló élményeket! 

Ha valami még érdekelne, keress meg: margitay.adel@hotmail.com 


