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Beszámoló a Leuveni Katolikus Egyetemen töltött félévemről 

 

A 2013/14-es tanév őszi félévét Belgiumban töltöttem. Belgium remek hely, Leuven 

pedig kifejezetten olyan város, melynek hétköznapjait az ott tanuló diáksereg határozza meg. 

Ha valaki pezsgő társasági életre, hírneves egyetemre, neves professzorokra és örök 

emlékekre vágyik, válassza a Leuveni Katolikus Egyetemet. Én nem bántam meg. 

A kinti oktatási rendszer nem sokban különbözik a hazaitól, ugyanúgy bolognai 

rendszerben zajlanak a képzések, viszont az osztályozás eltérő. Míg nálunk egytől-ötig 

értékelik a tanuló teljesítményét, Belgiumban egy egytől húsz pontig terjedő skálán kapunk 

visszajelzést a teljesítményünkről. Megbukni nagyon könnyű. De nem csak azért, mert 

szigorúak a követelmények a félév során, hanem mert minimum 50%-ot, vagyis 10 pontot el 

kell érnünk a vizsgákon. Nem akarok senkit sem megijeszteni vagy elvenni a kedvét 

Leuventől, hisz ha valaki megkapja a lehetőséget, hogy egy külföldi egyetem diákja lehessen, 

akkor minden bizonnyal van benne annyi kitartás, hogy fel tudjon rendesen készülni egy kinti 

vizsgára vagy meg tudjon írni minimum 10 pontra egy beadandót. Szóval kalandra fel! 

Amint eldőlt, hogy megkaptad az Erasmust, érdemes jó alaposan áttanulmányozni az egyetem 

honlapját (www.kuleuven.be), mivel tele van hasznos információkkal. Amennyiben a 

későbbiekben meg szeretnénk találni valamit az oldalon, ne ijedjünk meg, ha 15 perc 

keresgélés után sem találjuk meg. Az egyetem honlapja nagyon kusza, úgyhogy érdemes a 

böngésző keresőjébe beírni a keresett kifejezést és mögé, hogy KU Leuven (pl. buddy 

programme KU Leuven), mivel így azonnal meg lehet találni. Az egyetem oktatói és az 

alkalmazottak is így csinálják.  A honlapon lehet igényelni buddyt. Az egyetem kirendel 

mellénk egy diákot, helyi lakost vagy oktatót (mi dönthetjük el, melyik legyen), aki segíti a 

beilleszkedésünket és az ügyeink intézését. Az én buddym annyira segítőkész volt, hogy 

érkezéskor kijött elém a reptérre is, pedig 4 órát kellett utaznia emiatt. A reptérről 

háromféleképpen lehet eljutni Leuvenbe. Vagy a TEC-es busszal (5 euró) elmegyünk a 

charleroi vasútállomásra, ahol felszállunk egy Brüsszelbe tartó vonatra, majd ott átszállunk 

egy Leuven fele menő vonatra, vagy a shuttle-lel (http://www.brussels-city-shuttle.com/en/#/) 

elmegyünk a Brüsszel-Midi vasútállomásig és ott átszállunk egy Leuven fele menő vonatra, 

vagy pedig úgynevezett shared minibusszal (7 fő /nem muszáj egy csoporthoz tartozni/, 15 

euró fejenként) elmegyünk Brüsszel-Midire, és onnan vonattal. Ha szeretnénk utazgatni 

Belgiumon belül (vagy akár kívül is, mivel a határig érvényes, és így csak onnan kell 

kiegészítő jegyet venni), érdemes GoPasst venni, ami ugyan 50 euróba kerül, de tíz útra lehet 

felhasználni és át is lehet szállni vele (pl. a Leuven-Charleroi vonatjegy 10-15 euróba kerül, 
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de GoPass-szal csak 5 euró) és ha nem használjuk el, mielőtt haza jönnénk, el is adhatjuk. Ha 

van okostelefonunk, érdemes letölteni a Belga állami vasút telefonos alkalmazását 

(https://itunes.apple.com/hu/app/sncb-nmbs/id403212064?mt=8), amit egy kifejezetten 

hasznos applikációnak tartok, mivel írja, ha késik a vonat és még azt is megmondja, hogy 

melyik platformra érkezik be. Ha szeretünk utazni, akkor a Eurolines busztársaság 

http://www.eurolines.be/en/) igen kedvező árak ellenében juttat el minket a környező 

országokba. A kint töltött idő alatt jártam Németországban, Hollandiában és kétszer 

Franciaországban is, a retúrjegyek (Eurolines busz vagy vonat GoPassal) pedig sosem 

kerültek többe 24 eurónál. 

Érdemes szemeszterkezdés előtt két héttel kiutazni – főleg akkor, ha nem találtunk még 

szállást. Az első két hétben az egyetem és a különböző karok minden napra különböző 

programokat szerveznek a diákoknak, pl. idegenvezetést Leuvenben, ismerkedős programokat 

vagy bulikat a fakbarokban (kiejtve nagyon mókásan hangzik, de a faculteit bar rövidítése) 

vagy Európa leghosszabb bárjában, az Oude Markton. Ha ebben a két hétben szállást is 

keresünk, akkor ellenőrizzük az egyetem honlapján lévő hirdetéseket 

(https://icts.kuleuven.be/apps/kotwijs/search/index.php?lang=en), illetve az utcán sétálva 

figyeljük a narancssárga TE HUUR plakátokat, ugyanis az kiadó lakást vagy szobát jelent. Ha 

interneten is keresgélünk, legyünk óvatosak (!) az ingatlanos oldalakkal, mivel a 

www.immoweb.be oldalon három szélhámosba is belefutottam (másoktól is hallottam, hogy 

hasonlóan jártak), akik pénzt próbáltak kicsalni tőlem a nem létező ingatlanjaikért cserébe. 

Onnan lehet őket felismerni, hogy lakhelyül egy harmadik országot (általában Angliát) adnak 

meg és előre kérnek 500 euró kauciót, melyért cserébe postán elküldik a lakás kulcsát.  

Ha találtunk egy megbízhatónak tűnő landlordot, kérdezzünk rá, hány hónapra kell a 

szerződést aláírnunk (általában 10-12, de van 3 éves szerződés is), és ha nem maradnánk a 

szerződés végéig, akkor ki tudjuk-e adni a lakást egy másik diáknak (mivel ha felbontjuk a 

szerződést, nem kapjuk vissza a kauciót. Az én szerződésem 10 hónapra szól, és most egy 

olasz diáklány az albérlőm). Mielőtt aláírnánk a szerződést, vigyük el a Housing Service-hez 

(https://www.kuleuven.be/english/studentservices/accommodation/contact.html), mivel a 

szerződés hollandul van, így tulajdonképpen bármit aláírattathatnak velünk, ha nem beszéljük 

a nyelvet. A Housing Service ellenőrzi, hogy minden rendben van-e a szerződéssel. A lakás 

kiválasztásánál az is fontos szempont, hogy van-e tűzlétra és füstjelző. A belga házak 

alapterülete kicsi, viszont pont emiatt minimum három emelet magasak, és ha tűz ütne ki, nem 

egyszerű lejutni az ötödik emeletről tűzlétra nélkül. Továbbá érdemes külföldiekkel együtt 

lakni. A lakótársak kiválasztásánál ne azzal foglalkozzunk, hogy mennyire menő lenne együtt 
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élni egy adott nemzetből származó diákkal, hanem azt vegyük figyelembe, hogy hogyan fér 

meg egymás mellett a két kultúra és ez hosszú távon (4-5 hónap) mennyire kivitelezhető. Az 

első két hétben – míg saját lakás után nézelődtem - indiai lányokkal laktam, mivel volt a 

házukban egy üres szoba, amit elfoglalhattam, amíg nem érkezett meg a harmadik lakótársuk. 

Nagyon élveztem az együtt töltött időt, ők lettek kint a legjobb barátaim, de már néhány nap 

után egyértelmű volt számomra, hogy a két kultúra annyira különböző, hogy nem tudtam 

volna zökkenőmentesen élni velük hónapokig. 

Az albérleti árak 300 eurónál kezdődnek. 300 euró körül vannak a szobák egy többszobás 

lakásban, a stúdiók (ami az itthoni garzonnak felel meg) 400 eurótól kezdődnek. Az ezen felül 

elköltött pénz pedig az Oude Markt látogatásának, illetve az utazgatásoknak a függvénye. Ha 

módjával szórakozunk, akkor havi 200-250 euróból már ki lehet jönni. 

És még egy fontos dolog. A kinti konnektorok. A kinti konnektorokban van egy fém pöcök, 

földelés, ami miatt nem tudunk ám akármit bedugni. Sok esetben szükségünk lehet átalakítóra 

(pl. régebbi notebooknál vagy hajszárítónál), így ha valakinek pl. egészségügyi eszközt kell 

töltenie, szerezze be előre az átalakítót, amennyiben nem ilyen a csatlakozása a készülékén: 

http://electricaloutlet.org/styles/images/electrical-outlets/type_e_large.jpg  

És végül néhány hasznos Facebook oldal: 

https://www.facebook.com/groups/PangaeaKULeuven/ 

https://www.facebook.com/groups/leuvenjunkshop/ 

https://www.facebook.com/groups/217026888413997/ 

https://www.facebook.com/groups/Student.PhD.KULeuven/ 

https://www.facebook.com/groups/147569202052815/ 

Már kiutazás előtt érdemes csatlakozni ezekhez a csoportokhoz, mivel sok hasznos 

információt, szállást vagy éppenséggel ismerőst/barátot lehet szerezni. 

 Őszintén bíztatok minden Erasmusra jelentkezőt, hogy válassza a Leuveni Katolikus 

Egyetemet. Fantasztikus élmény volt számomra az ott töltött időszak. Nem csak egy híres és 

színvonalas egyetem diákja lehettem, de részese voltam egy pezsgő, nemzetközi diákéletnek 

is, új országokban járhattam és nagyszerű embereket ismerhettem meg.  
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