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Az Erasmus program minden diáknak hatalmas élmény, én személy szerint alig vártam,            
hogy részt vehessek rajta. Kicsit előbb is jelentkeztem rá, mint azt a tanszékünk ajánlotta,              
így én az 5. helyett, a 4. félévben tanultam kint, Hollandiában. Nagyon hasznos félév volt ez                
számomra és egyáltalán nem bántam meg, hogy előbb mentem. Bár elég jól felkészítettek             
minket a kintlétre így is volt elég “buktató” a szép élmények mellett.  
 
Először is ajánlanám mindenkinek, aki Erasmus programra jelentkezik, hogy minden          
határidőt nagyon jól tartson be, ne lustuljon, ne halogasson, különben sok lesz egyszerre.             
Tény, hogy az Erasmus iroda dolgozói nagyon segítőkészek és türelmesek, így könnyű            
haladni a papírügyekkel, viszont ezeket általában még aktív félévek alatt kell beadni, aki             
halogat, ahogy én is tettem még stresszesebb vizsgaidőszakot tudhat majd magáénak.           
Szóval jobb időben túl lenni ezeken.  
 
Legyünk körültekintőek melyik egyetemre jelentkezünk. Én kezdetben nagyon vaciláltam,         
végül pedig örülök, hogy Hollandia egyik legjobb egyetemét , a Leideni Egyetemet            
választottam. Nagyon erős félév volt, az oktatás színvonala jóval erősebb Hollandiában. Bár            
van egy-két furcsaság is, mint például a 10 pontos osztályozási rendszer, minket előre             
értesítettek, hogy a 10 nagyon ritka, a 9 pedig már maga az álom. A tantárgyakról annyit,                
hogy az átlagos kreditérték az 5, ami sok de ezért sokat is kell tenni. Rengeteg               
tantárgyamnak volt elméleti és gyakorlati része is, a számonkérés pedig nem gyenge. Én a              
biztonság kedvéért 4 tantárgyat vettem fel, a minimum 3 helyett (15 kredit). Nagyon jól is               
tettem és erre buzdítok mindenkit, így kevesebb az idegeskedés vizsgaidőszak idején.           
Másik furcsaság a diákigazolvány volt, lehet hogy kapsz kint, de sok hasznát nem veszed az               
egyetemen kívül. A tömegközlekedéshez nem használhatod, a moziban nem érdekel senkit           
ahogy mondjuk a múzeumokban sem vettem hasznát. Szerencsére itt Magyarországon a           
diákigazolványunkkal rengeteg pénzt megspórolunk.  
 
Ha már tömegközlekedésnél tartunk: rettentő drága. Így ha teheted ne más városban keress             
szállást, mert rengeteget felemészt az ösztöndíjból. Én eleinte Hágában laktam, majd           
Oegstgeestben, tehát konkrétan Leidenben nem sikerült szállást találni. Ez sem meglepő,           
hiszen egész Hollandia küzd a lakhatás kérdésével. Én ha újra kezdhetném biztos, hogy az              
úgynevezett Duwo diákszállást venném igénybe, amit az egyetem felajánl. Nem olcsó, ez            
tény, de biztosabb és sok stressztől megóvhatod magad.  
 
Én bébiszitterként dolgoztam kint egyetem mellett heti pár órát, de nagyon szerettem. Egy             
magyar és egy holland családnál dolgoztam. Természetesen ez is segített a nyelvi            
készségek fejlesztésében, valamint a gyerekek rengeteg szeretetet adtak, így sajnos az           



elválás is nehéz volt a félév végén. A holland családtól a fizetésem mellé kaptam biciklit is,                
hogy könnyebben közlekedjek, valamint ha kellett nagyon szívesen segítettek nekem.  
 
Én azt ajánlom, hogy mindenki használjon ki minden lehetőséget a tanulás mellett a             
kapcsolatépítésre is. Én rengeteg új emberrel ismerkedhettem meg, aminek nagyon örülök.  
A lényeg pedig hogy élvezzétek a kinttartózkodást!  
 
 
 


