Kállai Kincső és Albi Gergely: Beszámoló a leuveni tanulmányútról
A 2014/15-ös tanév 2. félévében töltöttünk kint egy félévet Belgiumban, Leuvenben a
KU Leuven egyetemen. A kiutazást hosszú szálláskeresés előzte meg, az egész szervezés
legnehezebb pontja ez volt. A jó szállás megtalálásához némi szerencse is kell, viszont a
legfontosabb az ajánlatok folyamatos, állandó böngészése. 300-350 euró/fő árban már lehet
találni normálisabb szállást. Nekünk szerencsénk volt, mivel egy szuper lakásra akadtunk
Facebookon, amiért körülbelül 320 eurót fizettünk. Amire itt mindenképp felhívnánk a
figyelmet, az az, hogy bérleti szerződést nagyon alaposan át kell tanulmányozni, nehogy
valami buktató legyen benne (pl. több hónapra szól, a rezsit külön kell fizetni, nincs minden
kár felmérve stb.) A lakásunk nem messze a belvárostól volt, ahonnan akár még gyalog is
minden megközelíthető, de a külföldi egyetemisták számára nélkülözhetetlen bicikli vagy
buszbérlet minden városban jól ötlet.
Ha az ember új helyre költözik, jó pár dologhoz hozzá kell szoknia, de az első és
legfontosabb, hogy pontot tegyünk a kötelező adminisztrációs ügyek végére. Jó néhány dolog
sokkal szigorúbban és szabályozottabban működik ott, mint nálunk. Ide tartozik a
lakcímbejelentés is. Nem kell meglepődni, ha pár hét után egy felfegyverzett rendőr kopogtat
az ajtónkon, hogy körülnézzen a lakásunkban. Általában kedvesek szoktak lenni, és ezzel
nincsen probléma. A városházán és az egyetemen is alaposan figyeljünk a megérkezés utáni
teendőkre, mint pl. a bejelentkezés, vagy órák felvétele. Próbáljunk minél hamarabb
találkozni az ottani erasmus koordinátorral. Tanácsos jelentkezni a kinti buddy programra,
hogy egy helyi diák segíthessen minket ezekben az elintéznivalókban. Mivel az egyetemen a
külföldi diákoknak szervezett tájékoztatók és programok angolul vannak, érdemes felfrissíteni
az angol tudásunkat is. Néhány hét szükséges a belerázódáshoz, megszokáshoz, hogy az
egyetemi órákon felvehessük a fonalat és megszokjuk az ottani tanítási módszereket. Nagy
előny hogy Leuvenben van nyelvkurzus is a külföldi diákoknak az ILT nevű intézményben.
A nyelviskolában minden kurzust egy vizsga zár le, ahol írásbeli, szóbeli, hallásértés
vizsga is van, ami egyébként egy tökéletes visszajelzés a jelenlegi tudásunkról. Minden
elvégzett kurzus 6 kreditet ér, amennyiben sikeres vizsgával zárul. Az egyetemi órákra a
bejárás nem kötelező, ám erősen javasolt. Természetesen az egyetemen is vizsgákat kell tenni
a félév végén. Érdemes tájékozódni melyik tanár hogy kezeli a külföldi diákjait.
Amit nagyon élveztünk kint tartózkodásunk alatt, hogy minden nap egy új kihívás
volt, hiszen csak magunkra számíthattunk, nekünk kellett megoldanunk az előttünk álló
problémákat. Nagyon jó volt belekóstolni a belga sörkultúrába, hiszen egyes helyeken akár 2-

3000 sör közül is lehetett válogatni. Pozitívum, hogy Belgiumban olcsó a vonatközlekedés,
így sok helyre el lehet jutni, viszont a határ túloldalán, Hollandiában már erős emelkedésnek
indulnak az utazás költségei, így ha arra indulunk, okosan kell megterveznünk az utunkat.
Belgiumban viszont rengeteg kedvezmény van a vonatra. Szinte minden ünnepnapon
készülnek nekünk valamivel.
Viszont negatívumként ért minket, hogy a mindennapi élet elég drága, főleg
Magyarországhoz képest. Nagyon jól be kell osztanunk a pénzünk, ha a félév végére nem
akarunk kifutni a pénzünkből. Minden euró kiadást pontosan vezetni kell, és ismerni kell a
határokat. Másik furcsa élményünk, hogy a kinti szemétszállítás elég idegen volt számunkra.
Mindent szigorúan kötelező szelektíven gyűjteni és a különböző szemeteszsákok ára igen
borsos. Ez egyébként egy jó kezdeményezés, bár nekünk, diákoknak kevésbé vonzó megvenni
ezeket a nem túl nagy, de annál drágább zsákokat.
Sok barátot szereztünk a világ minden tájáról, bár tudni kell, hogy a belgák igen
zárkózottak, így kissé nehéz velük jó kapcsolatot kialakítani. Nagyszerű volt látni a városokat,
amikről eddig csak órákon hallottunk és a nyelvtudásunk is sokat fejlődött. Leuven egy igazi
diákváros: fiatalos, vidám és dinamikus. Nagyszerű volt ennek részese lenni, és bármikor
szívesen visszamennénk.

