
Szala Dorina: Beszámoló az utrechti tanulmányútról 

Az Erasmus+ keretében fél évet Utrechtben töltöttem. Az alábbiakban olyan 

információkat osztok meg veletek, amik hasznosak lehetnek számotokra, ha ti is 

jelentkeztek! 

I. A tanórák helyszíne: University of Utrecht 

II. Ideiglenes lakóhelyem 

III. Szórakozás 

 

 

I. University of Utrecht 

Az utrechti egyetem főépülete a Drift-en található, ami már ugyan a belvároshoz 

tartozik, mégis csendes környék. Korszerű, modern épület; az előadók és tantermek 

jól felszereltek. A könyvtárban több száz számítógéphez biztosítanak az ingyenes 

beiratkozás után hozzáférést, emellett vannak tanulószobák és természetesen olyan 

asztalok is, ami helyet biztosít a hallgatók saját laptopjainak, jegyzeteiknek. A 

www.studyspot.uu.nl oldalán pedig csekkolhatjuk, hol találhatunk üres helyet – ami 

a vizsgaidőszakban nem kis küldetés, ám ez az áttekintő lényegesen megkönnyítheti 

a dolgokat. 

 

Egy félévben két blokk és két vizsgaidőszak van. Erasmus hallgatóként legalább 15 

kreditet kell teljesítenetek a félév során, ami többnyire 2 tárgyat jelent, hiszen 

Hollandiában a tantárgyaknak magasabb kreditszáma van. Az alábbiakban arról 

olvashattok, miket tanultam. 

 

http://www.studyspot.uu.nl/


1. Első blokk: szociolingvisztika – 7,5 kredit 

 

Ezelőtt soha nem tanultam még szociolingvisztikát, így egy kis félsszel vettem fel a 

tárgyat. Angol nyelvű tankönyvből kellett tanulnunk, de az előadások és gyakorlatok 

természetesen hollandul zajlottak. Egy héten egy előadás és két gyakorlat volt – elsőre 

ez lazának tűnhet, ám minden hétre jelentős mennyiségű házival és olvasnivalóval 

ajándékoztak meg a tanárok, gondoskodva arról, nehogy unatkozzunk. Ám a házi 

élvezetes volt, hiszen saját tapasztalatainkat is felhasználhattuk egy-egy feladatnál, 

illetve felméréseket is kellett végeznünk baráti körünkben, lakóközösségünkben. A 6-

7 feladat mellett esszét is kellett írni, ami nehézséget nyújtott, hiszen nem mondták 

meg, mely cikket dolgozzuk fel irományunkban: a tankönyvi leckéhez tartozóan 

kellett önállóan cikket keresnünk az interneten, ami szintén időigényes volt. Ám 

érdemes a házikat alaposan megírni, hiszen a 7 hétre kiadott feladatokból a szorgalmi 

időszak végén portfóliót kellett összeállítani. Ez a portfólió a végső jegybe nagy 

százalékba beleszámított. Így ha valaki gyengébb részvizsgát vagy vizsgát írt, egy 

ügyesen kivitelezett portfólió felhúzhatta a jegyet. A portfóliók határideje 

átléphetetlen volt, és nem volt olyan, hogy egy feladatot ne kellett volna újra átnézni, 

hogy biztos jó-e. Az én munkám több, mint 50 oldal lett. 

 

A vizsgáról: 

A legfélelmetesebb szó: „gokcorrectie”. A vizsga nagyrészt „ABCD kérdésekből” állt. 

Ám míg ennek itthon a hallgatók nagyrészt örülnek, Hollandiában kevésbé, ugyanis 

minden rossz válasz esetén pontlevonás járt. Van, hogy a válaszok között csak nagyon 

apró az eltérés, így könnyen hibázhatunk akkor is, ha egy kérdést – vagy épp a 

válaszokat - felületesen olvassuk el. Így már kicsit nehezebb az elégségest is elérni 

(55%).  

 

Osztályzatok: 

1-5: elégtelen 

5,5: elégséges 

6-7: jó 

8-9: jeles 

10: kiemelkedő (ám tízest még a holland hallgatók sem igazán kapnak) 

A külföldi hallgatók frappáns jelmondata: „Reach 5,5 - so you stay alive.” 

 

2. Második blokk: bevezetés a tv világába – 7,5 kredit 

 

Ennél a tárgynál nem tankönyvből tanultunk, hanem mindig kiadott, angol nyelvű 

cikkeket kellett elemezni. Házi itt is volt, de csak esszéket kellett írni hétről hétre, ám 

azokat nagyon szigorúan osztályozták. Az előadások és gyakorlatok ugyanolyan 

rendszerességgel voltak, mint a szociolingvisztikánál. 



Ezzel a tárggyal megnyertem a főnyereményt: az előadót egy erős akcentusú, német 

hölgy tartotta, míg a gyakorlatokat egy flamand professzor – kellett pár hét, míg ráállt 

a fülem a nem-sztenderd hollandra. 

A vizsga azonban merőben eltért az első blokkos tárgyamtól; itt esszékérdésekre 

kellett válaszolni. Amellett, hogy figyelembe kellett venni, mennyit szabad írni, 

ügyelni kellett a tudományos és szép megfogalmazásra is. 

 

Iskolaudvar a könyvtárból: 

 

 
 

Könyvtár az iskolaudvarról:  

 



 

II. Ideiglenes lakóhelyem 

A belvárostól mintegy 2,5 km-re laktam egy 

hatemeletes bérházban, melynek az a 

különlegessége, hogy kívülről sokkal több emeletet 

saccolnánk.  

Minden egyes lakás többszintes: belépve az 

ebédlőben találjuk magunkat, ha továbbmegyünk a 

folyosón, kis mosókonyhát és két hálószobát látunk 

és innen vezet lentre és fentre is egy-egy lépcsősor, 

ahol még 4-4 14 négyzetméteres hálószoba és 1-1 

fürdőszoba található. Tehát kilenc holland diákkal 

laktam együtt. A szobát egy Facebook csoportban 

találtam szinte az utolsó pillanatban. Ahogy tavalyi 

utam során is, úgy most is ódzkodtam attól, hogy 

regisztráljak a fizetős kamernet.nl-re, tudva, hogy ha 

találok is megfelelőt, nagy valószínűséggel nem 

fogják csak úgy kiadni nekem a szobát, ugyanis itt az 

a szokás, hogy castingolnak. Minden érdeklődőt meghívnak az ún. „hospiteeravond”-

ra, ahol bemutathatják magukat a jelentkezők, majd a lakók közös megegyezéssel 

kiválasztják azt, akit ők a legmegfelelőbbnek tartanak. Az én sorsomat egy Skype 

interjú határozta meg, hiszen egy olyan srác szobáját vettem ki havi 280 Euróért, aki 

fél évre Svájcba utazott gyakorlatra. A 280 Euró már-már mesébe illően hangzik, ám 

számolni kell havonta a közös költségekkel: takarítószerek, fürdőszobai és konyhai 

használati eszközök, újság, közös vacsik, stb, így végül sosem fizettem 300 Eurónál 

kevesebbet, de ez még így is roppant kedvezőnek számít, tudva, hogy valaki 400+ 

Eurókat is elkér egy szobáért. 

Jó tanács: ha vonz titeket a tanulmányi út gondolata, győződjetek meg arról, hogy 

tudtok miből költekezni, az ösztöndíj ugyanis 2000 Euró a fél évre - és ha csak egy 300 

Eurós lakbérrel számoltok, az máris 1500 Euró – tehát maradt 500 Eurótok életben 

maradni, ami finoman szólva lehetetlen. Mivel a szüleim nem tudnak támogatni, 

diákmunkát vállaltam még kiutazásom előtt, emellett felvettem a diákhitelt is; így úgy-

ahogy kijöttem a pénzből, ám szerettem volna sokat kirándulni, ami sajnos az 

anyagiak miatt nem jött össze. 

Visszatérve a lakhelyemre: a lakóközösség nagyszerű volt. Minden lakótársam 

egyetemista hallgató, volt olyan, akivel egy órára jártunk, így duóban szidhattuk az 

esőt/havat/szelet, amikor a suli felé tekertünk. Az egész épületegyüttest diákok 

lakják, így gyakran fültanúi voltunk a házibuliknak, ám a szobák elég jól szigeteltek és 

csak párszor adódott olyan, hogy bosszankodtunk a szomszédok miatt. Mi is 

rendeztünk egy házibulit, melynek témája a Disney volt; itt szigorúan minden 

házibulinak témája van. Én Szörnyella szerepébe bújtam bele.  



 

A házibuliba fejenként 5 Euróért jöhettek a barátok, ismerősök, betévedt idegenek, 

amiért cserébe zenét és sört szolgáltattunk. A bulit minden esetben be kell jelenteni az 

alkalom előtt egy hónappal a rendőrségnek és a tűzoltóságnak, illetve a 

szomszédoknak is hagytunk cédulát. 

A buli kedvéért mindhárom hűtőt ki kellett ürítenünk, 

hogy a ~700 üveg sör nyugodtan elférjen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Megéri tehát egy ilyen lakást keresni, hisz amellett, hogy befogadók és segítőkészek a 

lakótársak, sosem unatkozhatunk otthon. Természetesen itt sem lehet olyan minden, 

mint a tündérmesékben; a takarítós beosztás miatt voltak civakodások, sőt, egyszer 

még megbeszélős estet is tartottunk, hogy megoldjuk a mosogatással kapcsolatos 

problémákat…….   

 

A jó idő a bejárat előtti erkélyre vonzotta a lakókat. Mi is 

barbecue-ztunk párszor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Szórakozás 

A házibulik mellett a 

fiatalok kedvelt 

szórakozóhelye még a 

Tivoli Vredenburg is, 

ahol minden hónap 

első csütörtökén 

ingyenes belépéssel 

szórakozhatnak az 

utrechti egyetem 

diákjai (igazolvány 

bemutatásával). 

 



Persze a foci is jelentős szerepet játszik a hollandok életében. Az áprilisi holland-

spanyol focimeccsre kedvezményesen, 15 Euróért válthattunk jegyeket, így öt 

lakótársammal én is ott ültem az Amsterdam Arena lelátóján. (A meccset megnyertük 

) 

 

 

 

 

 

 



Persze nem kell messzire mennünk, ha szépet akarunk látni. Utrechttől mintegy 6 

km-re található a Slot Zuylen. 

 

Ha pedig útközben eltévedve teszünk egy jókora kitérőt akaratlanul, még ilyen 

szépet is láthatunk: 

  

 

Remélem ezzel a beszámolóval meghoztam a kedveteket ahhoz, hogy ti is 

kipróbáljátok magatokat Utrechtben! Bár a tanulás meglehetősen erőfitogtató, a 

kellemes környezet és egy jó lakóközösség fel tudja dobni az ember unalmas, vagy épp 

stresszes hétköznapjait. 


