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Kiutazás előtt: Az egyetem honlapján mielőbb regisztrálni kell (holland és angol nyelvet is 

választhatunk), 5 dokumentumot is ki kell tölteni és elküldeni az egyetemnek. Mivel ezután 

sok információt kapunk a teendőkről, ezért itt most nem szaporítom tovább a szót. 

Amint megkaptuk az ösztöndíjat, utána egyből el kell kezdeni szobát keresni (pl. kotatgent.be, 

bár lehet, hogy csak holland nyelven van). Kollégiumba is lehet jelentkezni az egyetem 

honlapján, viszont ez a külföldieknek 400 euróba kerül havonta (+kaució). Egy szobát már 

300 euróért is lehet bérelni (szerencsés esetben egy kicsivel olcsóbban is). A kollégiumi lakók 

egyharmada Erasmus-hallgató (főleg spanyolok és olaszok, akiknek elég gyenge az angol 

nyelvtudásuk, vagyis felsőfokú angolunk nem lesz nekik köszönhetően), tehát biztos jó a 

hangulat, kérdés, hogy van-e annyi pénzünk/megéri-e. 

Kiút: Budapestről Gentbe busszal közvetlenül lehet utazni (Eurolines), ami elég hosszú út (19 

óra), viszont olcsóbb (10 000-25 000 Ft), mint repülővel (jegy+poggyászjegy+busz reptérről 

Charleroi-ba+Charleroi-ból Gentbe vonatjegy).  

Első hetek: Második félévre kaptam meg az ösztöndíjat, február első napjaiban utaztam ki. 

Az első héten volt néhány tájékoztató, ismerkedés; ezeken érdemes ott lenni. Az első hetek 

ügyintézéssel teltek. Két-három hétig lehet látogatni minden órát, utána el kell dönteni, hogy 

melyeket választod. 

Órák: A genti egyetem sokkal nagyobb, mint a Károli, így sokkal több diák is van egy-egy 

órán. Az órák is jóval nehezebbek voltak, mint az itteni néderlandisztika tanszéken, mivel ott 

anyanyelvűek között voltam. A tanárok nem igazán kivételeznek a külföldiekkel a vizsgákon, 

jobb esetben lehet használni szótárat. Ha van lehetőség szóbeli vizsgára, akkor azt válasszuk.  

Van lehetőség holland nyelvtanfolyamra is (az ár nem vészes, és krediteket is lehet kapni 

érte), viszont akinek B2 felett van a nyelvtudása, az problémákba ütközhet: minden hétköznap 

délelőtt vagy délután van tanfolyam, vagyis nem biztos, hogy be tud járni az egyetemi órákra. 

Árak: Gent elég drága város. A lakhatást már említettem; a boltok közül a Lidl és az Aldi a 

legolcsóbb (nem, vagy nem sokkal drágábbak, mint itthon), a többi bolt sokkal drágább. Nem 

szórtam a pénzt, de így is költöttem ételre és bulira kb. 150 eurót havonta. 

Egyéb észrevételek: Gent az egyik, ha nem a legszebb flamand város. Ezt azért is merem 

állítani, mert elég sok helyen megfordultam egy vasúti kedvezménynek köszönhetően: Go 

Pass 10 a neve, 50 euró/10 út Belgiumon belül. 

Van Erasmus buddy-program is, ahova regisztráltam, viszont a mentoromtól nem kaptam 

semmilyen segítséget (biztos lányt várt). Az ESN (Erasmus Student Network) rendszeresen 

szervez programokat, amelyek legtöbbször bulik, vagy kirándulások külföldre jó néhány 

euróért. 



Aki kifejezetten flamand barátokra szeretne szert tenni, annak nehéz dolga lesz, jó esetben 

néhánnyal sikerül megismerkednie. A flamandok elég zárkózottak, idegenekkel (nem csak 

külföldiekkel) nem szeretnek ismerkedni, jól elvannak a saját világukban, ill. baráti körükben. 

Mindenképpen neked kell kezdeményezned, többször is. Mire kialakulna egy baráti kör, már 

jönnöd kell vissza. Azért kedves emberek. Érdemesebb külföldi hallgatókkal ismerkedni.  

Holland szakosok figyelmébe: inkább mesterszakosoknak ajánlanám ezt az egyetemet. Vagy 

még nekik se… Sajnos a legtöbb óra túl nehéz a külföldieknek, én csak előadásokat tudtam 

felvenni (pedig itthon a jobbak közé tartozom), ahol a nyelvtudásom nem sokat fejlődött. 

Tanfolyamra nem tudtam járni, mert akkor egyetemi órákat nem tudtam volna látogatni. 

Persze lehet, hogy más nagyobb szerencsével jár. 


