
University of Groningen 2016/2017 

 

Pszichológia mester szakos hallgatóként töltöttem fél évet Hollandiában, 

Groningenben. Groningen-t Szegedhez tudnám leginkább hasonlítani, igazi egyetem város 

tele fiatalokkal. A város egyik nagy előnye, hogy biciklivel minden könnyedén, gyorsan 

elérhető.  

Szeptemberben különösen sok diák érkezik. Groningenben emiatt nagyon nehéz 

szállást találni, általában kapcsolatok által lehet, emiatt érdemes megkeresni diákokat, akik 

korábban töltöttek kint egy fél évet. Facebook-on sok csoport van (Free Housing 

Announcements in Groningen, Groningen rooms), ahova feltöltenek szobákat, azonban 

érdemes vigyázni, mert sok csaló kihasználja ezt a helyzetet. Én végül egy lakásban éltem két 

másik lánnyal. Vannak kollégiumi szobák is, amire időben kell jelentkezni, arról küld 

információt az egyetem, minden szállásnak megvan az előnye és hátránya egyaránt.  

Az egyetemmel én teljes mértékben meg voltam elégedve, nagyon jól szervezett, 

modern, felszerelt. Nagyon segítőkész minden ott dolgozó, könnyedén, gyorsan intézkednek. 

A város több pontján is volt nekem órám, volt, hogy a moziban is tartottak előadást. A 

Zernike az igazi egyetemi campus, rengeteg épülettel és egy sportcentrummal (ACLO), ahol 

rengeteg sportot kipróbálhatsz. Én 50 eurót fizettem a féléves bérletemért, ami szerintem 

nagyon jó ár. Az egyetemi órák teljes mértékben angolul voltak, a tanárok anyanyelvi szinten 

beszélik a nyelvet, rendkívül színvonalas előadásaim voltak. Vannak órák, amit videón is 

rögzítenek így később visszanézhető. A követelményeket komolyan kell venni, sokat kell 

tanulni a vizsgákra. Nagyon sok könyvtárral rendelkezik a város, az Academy Building-gel 

szemben lévő talán a leghíresebb, de oda vizsgaidőszakban nagyon nehéz bejutni. Én sokszor 

jártam a kórházi könyvtárba, UMCG-be, erről kevesen tudnak. Szintén az itteni parkolóban 

van egy eldugott bicikli szervíz, akik a többihez képest olcsóbban dolgoznak.  

Az introduction week-en mindenképp ajánlott részt venni. Egy héten keresztül, 

csapatokba osztva részt vehetsz mindenféle programon, én az egyik legjobb barátommal itt 

ismerkedtem meg. Később is nagyon aktív a groningeni ESN csapat, sok jó programot 

szerveznek, 3 napos kirándulásokat is mindenképp ajánlom, szintén jó alkalom ismerkedésre.  

Hollandián belül nagyon könnyű utazni vonattal és olcsó is, ha beléptek Facebook-on 

csoportokba, mint például Group tickets Groningen. Érdemes kint nyitni az ING-nél 

bankszámlát, mivel sok helyen nem fogadják el a MasterCard-ot és Visa-t, valamiért náluk a 

Maestro terjedt el. Ráadásul ingyenes is kint nyitni.  

Bicikli beszerzése mindenképp elengedhetetlen. Valóban sok a lopás Groningenben, 

egyik módszer a kivédésre, ha valami nagyon ronda színnel vagy mintával lefújod a biciklid. 

Sokszor, ha mondjuk kilyukad a kereke nem érdemes megcsináltatni, olcsóbb ha egy újat vesz 

az ember. 50 euróért már jót lehet találni. A város nagyon jól ki van építve bicikli utakkal, 

biztonságos, egyedül a lámpák használata nagyon fontos, azt a rendőrség bünteti, ha nem 

használod.  

A holland emberek nagyon segítőkészek, barátságosak, a város nagyon hangulatos. 

Különösen szerettem a Vismarkt-on a piacot. Én élveztem az itt töltött időt, nagyon sokféle 

emberrel, kultúrával ismerkedtem meg, sokat tapasztaltam, fejlődtem ezalatt a félév alatt. 

Mindenkinek bátran ajánlom Groningen-t, életem egyik legszebb félévét töltöttem el ott.  


