
 
 Küzmös Dóra: Beszámoló az leuveni tanulmányútról 

 

2014 őszén megpályáztam az Erasmus+ hallgatói mobilitási ösztöndíjat, illetve a 

Campus Hungary ösztöndíjat, hogy Belgiumban, a Leuveni Katolikus Egyetemen tanulhassak 

egy fél évig. Mivel mindkét pályázat sikeresen lett elbírálva, a Campus Hungary 

finanszírozásával, de Erasmus hallgatói státuszban kijuthattam Leuvenbe. 

Miután megkaptam az értesítést a bírálatról, elkezdtem szállást keresni. Több 

facebook-csoporthoz is csatlakoztam, így találtunk rá 2 csoporttársammal arra a lakásra, ahol 

laktunk. A bérleti díj havonta 910 euró volt, ami fejenként kb. 303 eurót jelentett. Ezen felül 

még a szerződés aláírásakor kéthavi kauciót kellett fizetni, amit a távozáskor visszakaptunk. 

Egy bútorozott, kétszintes lakásban laktunk a Blijde-Inkomststraat-on, kb. egy ötpercnyi 

sétára az egyetemtől és az ILT nyelviskolától is. 

Az ILT nyelviskolában a félév során két intenzív holland nyelvű kurzust végeztem el, a 

négyes és az ötös szintet. Összesen hat szint volt és egy február elején megírt szintfelmérő 

alapján döntötték el, ki melyik szintű kurzust követheti. A két kurzusért összesen 12 kredit 

járt, kurzusonként hat-hat kredit. Ezenfelül az ötödik szint elvégzése után egy B2-es szintű 

nyelvvizsgával is gazdagabb lettem. Ezenkívül az egyetemen még két irodalmi órát követtem, 

a költészetet és a kora modern irodalmat négy-négy kreditért. Így összesen 20 kreditet 

gyűjtöttem be a félév folyamán.  

A nyelvi kurzus hétfőtől csütörtökig, délelőtt tíz órától délután egy óráig tartott, a két 

egyetemi tantárgy pedig hétfőn kettőtől négyig, illetve csütörtökön öttől hétig tartott. Így a 

hétvégék egy nappal hosszabbak voltak, ugyanis a péntekek mindig szabadak voltak.  

Az első vizsgám március végén volt, ami 3 napig tartott. Ekkor ért véget az első nyelvi 

kurzus. Mivel ez sikeresen zárult, jelentkezhettem a következő kurzusra, ami június elején 

zárult egy számítógépes teszttel, illetve másnap egy szóbelivel, ha a teszt sikerült. Az 

egyetemen a vizsgázás máshogy zajlott, mint itthon. Még februárban, a tárgyfelvételkor ki 

kellett választani egy júniusi időpontot a vizsgára. Csak egy lehetőség volt vizsgázni, ha az 

nem sikerült, akkor nem lehetett menni más alkalommal újrapróbálkozni. Emiatt nagyon 

félelmetesnek tűnt a vizsgaidőszak, de utólag kiderült, hogy semmi ok nem volt az 

aggodalomra, mert a tanárok nagyon kedvesek és segítőkészek voltak. 

Ami nagyon tetszett, hogy a félév során a tanulás mellett mindig jutott időm a sportolásra és 

az utazgatásra is Belgium területén, illetve a környező országokban is több gyönyörű helyre 

eljuthattam. Az egyetem számos sportolási lehetőséget biztosított ingyen a hallgatói számára. 



Hozzám az úszás állt a legközelebb, így heti két-három alkalommal, ellátogattam az egyetemi 

sportcentrum uszodájába. 

 Leuven egy nagyon barátságos és gyönyörű egyetemváros, számtalan lehetőséggel, 

így akármikor visszatérnék oda, ha lehetőségem adódna. Az Erasmus-félév akkora élmény 

volt számomra, amit soha nem fogok elfelejteni és csak ajánlani tudom mindenkinek, hogy 

használja ki a különböző ösztöndíjprogramok nyújtotta lehetőségeket, ki tudja mikor lesz az 

életben legközelebb hasonló lehetőség! 

 

 

 

 

 



 

 

 


