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Erasmus+ és a KU Leuven
Az Erasmus+ programról nagyon sok helyről hallottam már azelőtt is, hogy
ténylegesen pályáztam volna rá. Rengeteg plakátot láttam az egyetem különböző karainak
épületeiben vagy épp a könyvtárakban, illetve több hirdetéssel találkoztam az interneten is az egyetemi oldalakon és a Facebook-on egyaránt. Ezek mellett - ami a legnagyobb hatással
volt rám - sok ismerőstől, baráttól hallgattam meg a jobbnál jobb történeteket, amelyek az ő
Erasmus-os élményeikhez kötődtek. Végül a 2017/18-as tanév őszi szemeszterére én is
elhatároztam, hogy szeretnék külföldi tapasztalatot szerezni és szerencsére meg is kaptam
ehhez a lehetőséget.
Mielőtt kimentem volna nagyon sokat gondolkoztam, jó ötlet-e egyáltalán? Biztos,
hogy itthon fogok tudni hagyni mindent és mindenkit fél évre? Vajon hogyan fogok
elboldogulni egyedül egy teljesen idegen országban? Ezek mellett azonban rengeteg dolgot
vártam is az utazástól. Első sorban abban bíztam, hogy jól fogom magam érezni odakint és
nagyon sokat fogok tanulni, fejlődni. Azt vártam tőle, hogy egy kicsit más, egy kicsit talán
érettebb, de biztosan egy tapasztaltabb emberként fogok visszatérni és összességében pozitív
hatással lesz rám. Talán nem árulok el óriási titkot, ha röviden azt mondom, úgy érzem, ez így
is lett. 
Persze azért nem ment minden teljesen gördülékenyen, rögtön elsőre. Először is, elég
sok, főként adminisztratív jellegű dologra kellett odafigyelnem, hogy minden rendben
menjen, ami az igazat megvallva kicsit szokatlan volt. Szerencsére ebben is, amint szükségem
volt rá, azonnal kaptam segítséget. Ha kellett a kari -, ha kellett a külföldi Erasmus
koordinátoromtól, vagy ha épp arra volt szükség, az Erasmus irodától. Éppen ezért ezeket a
nehézségeket könnyen átvészeltem. A kiutazásom és a kinti elhelyezkedésemmel
kapcsolatban minden rendben zajlott, nem igazán ütköztem akadályba. Szerencsére ezt
követően aztán, a kint létem alatt sem igazán botlottam komolyabb nehézségbe. Persze meg
kellett szoknom az idegen környezetet, a folyamatos angolul társalgást, a kinti egyetemi
rendszert és működést, illetve a kis honvágyat, amit, ha csak valahol mélyen is, de néha azért
éreztem.
Már a nyár közepe táján, még itthonról sikerült magamnak állandó szállást találnom, a
leuveni egyetem honlapján keresztül, aminek kifejezetten örültem. Egy az egyetem által is
beregisztrált kollégiumi szobában laktam, egyedül. Eleinte kicsit tartottam tőle, milyen lesz a
szállásom, de mint utóbb kiderült, nagyon jó helyet találtam. A belga átlaghoz képest kicsit
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olcsóbban, havi 300€-ért béreltem az ún. “kot”-ot. A kollégiumban mindenem megvolt, amire
csak szükségem lehetett: állandó Wi-Fi hozzáférés, külön szoba, szintenként közös, igényes
és rendszeresen takarított fürdőszoba és konyha, ezeken felül közös helyiség, tanulószoba,
mosó- és szárítógép, egyszóval lényegében tényleg minden.
Belgium összességében nem tekinthető olcsó országnak. A legnagyobb költséget a
lakhatás finanszírozása jelenti. Az Erasmus+ program által biztosított havi 450€ támogatás a
megélhetési költségeket fedezi, esetemben még egy kicsi meg is maradt belőle egy-két
hónapban. A kollégium, ahol laktam havi 300€-ba került, így tehát 150€ maradt havonta
étkezésre. Ez az összeg általában nagyjából el is fogyott, de ez persze már egyénenként
változó lehet. Ezen felül egy két egyetemi jellegű kiadásom volt, néhány jegyzet beszerzése
érdekében, illetve egy két apróság, amire szükségem volt odakint, de itthonról nem vittem
magammal. Az összes többi dolog, amire pluszban költöttem extra kiadásnak tekinthető - az
összes utazás, kikapcsolódás és szórakozás.
Ami pedig a várost illeti, egy gyönyörű, nagyon hangulatos és pezsgő városban laktam
és jártam egyetemre. Szinte mindenki, de az egyetemisták legalább 90%-a biciklivel
közlekedik a városban. Leuven nagyságát tekintve ugyanis csak nagyjából egyharmada Pécs
területének. Ettől függetlenül nagyon jól kialakított, éjjel- nappali helyi buszos közlekedése
van. Ezeken túl a város nagyon jól ellátott, minden tekintetben. Rengeteg bevásárlási
lehetőség (kisboltok és szupermarketek egyaránt), külön vásárló utca a legnagyobb divatmárkák üzleteivel és egyéb szaküzletekkel, illetve megszámlálhatatlan szórakozási és
kikapcsolódási lehetőség lelhető fel a városban (mozi, bowling, lasertag, múzeum, színház,
bárok, stb.). Nagyon sok jó étterem van szerte a városban. A kisebb gyorsétkezdéktől kezdve,
a különböző országok saját ételeit felszolgáló éttermeken át egészen az exkluzív éttermekig
minden. Illetve ami nekünk, hallgatóknak fontos, van egy kifejezetten diákbarát étteremlánc
is, ami diákbarát árakon, menüs étkezési lehetőséget biztosít, összesen három helyen a
városban. Leuven mindent egybe vetve egy szuper egyetemi város, ami pont elég nagy ahhoz,
hogy minden meglegyen benne, amire csak vágyik egy egyetemista, viszont éppen elég kicsi
ahhoz, hogy családias hangulatú és könnyedén bejárható legyen. A város tulajdonképpen egy
2 km átmérőjű, a helyiek által csak “gyűrű”-nek nevezett területen helyezkedik el, ezen kívül
már csak a kertvárosi rész van. Leuven belvárosa tehát ezen a gyűrűn belül maximum 10 perc
sétával bárhonnan elérhető, ami nagyon kényelmes dolog.
Ezen a viszonylag kis körön belül megtalálható majdnem az összes kar saját épülete,
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megközelíthetőek. Tapasztalataim szerint és a különböző értékelések szerint egyaránt, nagyon
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magas színvonalú az oktatás a leuveni egyetemen. Magasan képzett, több nyelvet beszélő,
tapasztalt professzorok tartják az órákat, amelyek kellőképp gyakorlatiasak és releváns, erős
tudásanyagot biztosítanak. Ami nekem eleinte furcsa volt, hogy Belgiumban tovább tartottak
az előadások. Általában három órás volt egy előadás, egy esetleg két szünettel. Illetve az
előadásokon elhangzott anyag csak töredéke volt a teljes vizsgaanyagnak, éppen ezért nagyon
sokat kellett önállóan készülni az órákra és a vizsgákra is. De ami talán a legérdekesebb
különbség volt, az az osztályzási rendszer. Belgiumban ugyanis nem egytől ötig osztályoznak,
hanem egytől egészen húszig. Nekem a félév során négy tárgyam volt, mindegyik hat
kreditért. Első körben úgy gondoltam nem is lesz majd olyan sok dolgom, hiszen csak négy
tárgyból kell majd készülnöm, illetve vizsgáznom, de ez azért nem teljesen volt igaz. Sok
érdekes dolgot csináltunk a négy kurzuson, különböző előadásokat kellett készítenünk,
általában csoportban dolgoztunk és a vizsgajegyünk egy részét is a csoportmunkánk minősége
adta. Az egyik legérdekesebb feladat, amivel a kint töltött idő alatt találkoztam, egy speciális
csoportmunka elkészítése volt. Két csapat kapott egy megosztó és releváns témát, az egyik
csapat a téma mellett, a másik pedig a téma ellen kellett, hogy érveljen. Ezt egy beadandó
formájában kellett elkészítenünk, viszont volt egy másik része is a feladatnak és az adta
igazán az érdekes részét. Ez ugyanis az volt, hogy az érveléseinket egy vita formájában
egymásnak ütköztetve elő is kellett adnunk. A közösen előre kidolgozott érveink
felsorakoztatásával meg kellett győznünk a hallgatókból és professzorokból álló közönséget
az igazunkról, míg a vita másik részt vevő csapata ugyanezt igyekezett elérni. Ez egy
számomra teljesen új, nagyon érdekes és tanulságos helyzet volt. Összességében tehát nagyon
elégedett vagyok a kint szerzett egyetemi tapasztalataimmal. Úgy érzem sok új dologgal
találkoztam, rengeteget tanultam és jól megálltam a helyem egy külföldi egyetemen, ami
nagyon jó érzéssel tölt el. 
Szerencsére a sok egyéni felkészülés és az egyetemi teendők mellett azért jutott elég
idő a szórakozásra és az utazásra, a kalandokra is. Programok terén pedig egyszerűen
elképesztő mennyi lehetőség jött szembe a kint töltött idő alatt. Ilyen pezsgő egyetemi élettel
és ennyi szórakozási, kikapcsolódási és sportolási lehetőséggel még sehol sem találkoztam. A
helyi ESN csapat hetente legalább 4 különböző eseményt szervezett. Ezek közt akadtak
délutáni ismerkedős programok, társas játékos kikapcsolódás, karaoke est, számtalan buli,
vagy épp sörkóstoló, és rengeteg utazás, nem csak Belgium határain belül. Emellett mindig
akadtak bőven a különböző karok által szervezett programok is. Egy szóval tehát nem nagyon
hagyták unatkozni az egyetemistákat. Néha olyan sok jó program volt szervezve, hogy
jóformán nem is tudtunk választani, melyiken szeretnénk a leginkább részt venni. Ezeken
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felül van egy ún. Buddy program, ami annyit jelent, hogy helyi, már régebb óta Leuvenben
tanuló egyetemistákat összehoznak újonnan érkező egyetemistákkal, hogy segítsék őket,
amiben csak tudják. Legyen az egyetemi dolog, a város bemutatása, közös szórakozás, vagy
bármi, ami a mindennapok során felmerül. Ha pedig mindez nem lenne elég, a külföldről
érkező hallgatóknak van még egy plusz helyszín az ismerkedésre, kikapcsolódásra,
szórakozásra - a Pangea. Ez a hely tulajdonképpen egy kávézó, de a tagság kiváltásáért
cserébe - amihez még egy bögre is jár - az egész tanév során ingyen teát vagy épp kávét lehet
fogyasztani.
Összegezve tehát azt mondanám, hogy egy szenzációs és utánozhatatlan élménynek
voltam a részese, amit más úton biztosan nem lehet megtapasztalni. A legjobb dolog az
Erasmusban nekem az volt, hogy nagyon sokat fejlődtem, önállósodtam, jobban kezelem a
felmerülő problémákat, és ami talán a legfontosabb, sokkal nyitottabbá váltam a világra.
Rengeteg embert ismertem meg a világ minden pontjáról, nagyon sok barátot szereztem, akik
szívesen látnak a saját országukban, saját maguknál, és akiket én is bármikor szívesen
vendégül látnék. Őszintén mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy bátran vegyen részt,
legyen Erasmus-os, mert annyi élménnyel, tapasztalattal és baráttal lesz gazdagabb, ami
minden befektetett pénzt, energiát és időt megér. Illetve azt gondolom, ha nem tettem volna
meg az első nagyon nehéz lépést, a jelentkezést és nem jutottam volna ki, pedig megvolt rá a
lehetőségem, egy életen át bánnám. Addig kell élni az ilyen lehetőségekkel, amíg van rá
lehetőségünk és biztos vagyok benne, hogy aki Erasmus-os hallgatóként kimegy külföldre,
mindig boldog lesz tőle, hogy megtette. 
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Végezetül pedig néhány kép a rengeteg közül, csak egy kis kedvcsináló gyanánt: 
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