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Hol hallottál az Erasmus+ programról?  

 

A szakunkon már évek óta szájról-szájra terjedt a hír a belga Erasmus+ cseregyakorlati lehetőségről, 

így már alsóbb éves korom óta tervben volt, hogy amint van lehetőség, pályázni fogok rá. Addig is 

igyekeztem mindig megkérdezni a nyertes hallgatókat, hogy hogy érezték magukat, illetve részt 

vettem a karunkon tartott Erasmus+ ösztöndíj tájékoztatókon is.  

 

Mit vártál tőle?  

Egyrészt szerettem volna megismerni a belga kórházak működési rendszerét, oktatását, hiszen 

infrastruktúrálisan jóval előbb járnak Magyarországnál. Mivel szakmai gyakorlatos programban 

vettem részt, így közvetlenül bepillantást nyerhettem a mindennapi ellátásba és az orvosok 

munkájába, ami nagyban segített eldönteni, hogy végül milyen szakirányt válasszak és hogy hol 

szeretném elkezdeni a rezidens éveim eltöltését. Másrészt szerettem volna fejleszteni a 

nyelvtudásomat és a szabadidőmben körbeutazni a Benelux régiót.  

 

Milyen nehézségekkel kellett szembenézned? Hogyan küzdötted le őket?  

Legnagyobb nehézség talán inkább a hirtelen jött egyedüllét volt. Persze sok barátot szereztem a 

kollégiumban és a kórházban is, de ennek ellenére sok időt töltöttem egyedül is, sokat utaztam 

egyedül és talán ez volt a legnehezebb dolog az egész cseregyakorlat alatt. Egy idő után viszont 

teljesen megszoktam, jól esett az, hogy mindig át tudtam gondolni a dolgokat, oda mentem, ahova 

csak szerettem volna és nem kellett alkalmazkodnom senkihez. Mindig új embereket ismerhettem 

meg, könnyebben vettem az összes elém gördülő akadályt, mint korábban.  

 

Utazás  

Szüleim segítségével autóval érkeztem meg Leuvenbe, ami egy 14 órás útra van Budapesttől, mert 

nagyon sok volt a csomagom, illetve a legközelebbi reptér (Brüsszel Charleroi) 2 óra és többszörös 

átszállásos vonatútra van Leuventől.  

 

Szállás  

A Collegium Hungaricum nevű magyar kollégiumban laktam, közvetlenül a belvárosban egy egy 

személyes szobában, havi 340 euroért. A kollégiumban rajtam kívül még 19 hallgató lakott, akik vagy 

Erasmus vagy pedig teljes képzésüket töltötték a KU Leuven-en. Minden emeleten volt egy 

fürdőszoba, illetve a földszinten egy közös konyha és társalgó, ahol remek közösségi programokat 

tudtunk szervezni közösen. Ez a kollégium nagyon meghatározó szerepet töltött be a kintlétem során, 

a második otthonommá vált, szívből ajánlom mindenkinek, hogy ne hagyja ki ezt az élményt, ha a 

Leuveni egyetemre jelentkezik.  

 

A város  

Leuven egy Pécshez hasonló kisebb egyetemváros, nagyon sok hallgatóval, ezért éjjel-nappal pezsgő 

élettel. Nagyon sok étterem, menza és szórakozóhely van a belvárosban, a külső kerületek kicsit 

csendesebbek. Közlekedés szempontjából kiépült buszhálózat van, amit diákigazolvánnyal 

kedvezményesen lehet igénybevenni (20 euro/szemeszter). De valójában nincsenek távolságok és 

szinte mindenki biciklivel közlekedik, úgyhogy talán az lehet a legpratikusabb megoldás, hogy egyből 

inkább egy kerékpárt kölcsönöz valaki fél évre.  
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Megélhetési költségek  

Habár Belgium a 2. Erasmus+ ösztöndíj kategóriába besorolt ország, valójában kicsit drágább, mint 

Németország. A havi megélhetést bár fedezi az ösztöndíj, de az utazgatásokat és külső programokat 

sokszor nem tudtam belőle megoldani.  

 

Erasmusos élet  

Az Erasmusos élet nagyon jó, a megérkezésem előtt már több héttel lehetett jelentkezni az egyetem 

Buddy Program-jába, ahol kaptam egy belga mentort, aki segített az első pár hétben a város 

megismerésében és a papírok elintézésében. Egy héten többször is voltak az ESN áltak szervezett 

programok, illetve hétvégi utazásokat is csináltak közeli városokba.  

 

Fogadó intézmény, tanulmányok/szakmai gyakorlat bemutatása és értékelése  

Mind a sebészet és a szülészet gyakorlat alatt nagyon jól éreztem magam a kórházban, rengeteg 

érdekes műtétet és beavatkozást láttam. Nagyon pozitív volt, hogy mindenki beszélt angolul és az 

ottani orvosok és dolgozók egytől egyig segítőkészek voltak mindenben. A szülészet gyakorlat alatt 

komolyabb manuális segítséget is nyújthattam a beavatkozások során, így első asszisztensként is 

résztvettem a műtéteken és császármetszéseken, ami eddig még nem fordult velem elő az egyetemi 

tanulmányaim alatt. Szívesen jártam be a gyakorlatokra.  

 

Mi volt a legjobb az Erasmusban? Mit adott neked a program?  

A programban a legjobb az volt, hogy megismerhettem új embereket, akik úgy érzem, hogy a 

későbbiekben is az életem részei maradnak majd és mindannyiunknak felejthetetlen élményként 

marad meg az együtt eltöltött idő.  

 

Miért ajánlanád másoknak?  

Azért, mert a program remek lehetőség arra, hogy kicsit kilépjünk a komfort zónánkból, 

megismerjünk új helyeket és embereket és tapasztalaitainkat később a jövőben kamatoztassuk. 😊  
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