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Belga Erasmus cseregyakorlatom 2018. szeptember 8-án kezdődött és november 18-án ért 

véget. Két hatodéves gyakorlatomat (szülészet-nőgyógyászat és sebészet) töltöttem el 

Leuvenben.  

Az elején a kommunikáció a leuven-i kapcsolattal nehezen ment, elég későn sikerült a 

hivatalos és ezáltal a szállással, utazással kapcsolatos dolgok elintézése. 

Brussels Airlinesszal repültem, aminek előnye, hogy Zaventembe érkezik. Innen Leuven kb. 15-

20 perces vonatútra van. Valamint ha az ember nem az utolsó pillanatban foglalja a jegyet, 

akkor jobb áron is kifogható mint egy fapados légitársaságé.  

A szállásom a Collegium Hungaricumban volt. Szuper szállás, nagyon jó áron, a központban. 

Hatalmas, saját szobát kaptam. A teljesen felszerelt és modern konyha közös volt, a mosdón 

pedig emeletenként osztozkodtunk. Mind a kollégiumigazgató, mind a kollégium lakói 

kedvesek és jófejek voltak, nagyon sok új barátság köttetett. Minden héten tartottunk közös 

koliprogramot, amik jó hangulatban teltek. 

A kórházba busszal jártam, a diákbérlet 25EUR/tanév a diákoknak. A buszmegálló közel volt a 

szálláshoz és a busz pont a kórház előtt tett le.  

Diákként ingyenesen igényelhető a sportbérlet, ami szintén egy tanévre szól.  

A ottlétem során sok új emberrel ismerkedtem meg, köztük más országból érkezett 

cserehallgatókkal. Velük is gyakran találkoztunk. Jelentkeztem a Buddy programba is, aminek 

a lényege, hogy egy helyi diák segít a kezdetekben. Leuven diákbarát város, nem nagy, de 

mégis nagyvárosi hangulattal bír. 

A gyakorlatok hasznosak voltak, sokat láttam és tanultam. A kórházban átlagban napi 8 órát 

töltöttem, de gyorsan eltelt, hiszen sok olyan műtétet és beavatkozást láthattam, amelyre 

eddig még nem volt alkalmam. (pl. DaVinci robot) Az orvosok kedvesek voltak és mindent 

elmagyaráztak. Többször volt lehetőségem műtétek során asszisztálni. Az angol nyelvet magas 

szinten beszélik, így a kommunikációval sem volt probléma. A kórház nagyon felszerelt, a 

műtőblokk hatalmas és egy nagyon nagy és komfortos pihenőrészleggel rendelkezik, ahol a 



műtét utáni fáradalmakat ki lehet pihenni. A kávéautomata ingyenesen használható a 

pihenőben, valamint minden alkalmazottnak biztosított tea, leves és kétszersült. Ha ez 

valakinek nem volt elég, akkor a büfében tudott finom szendvicsek közül válogatni. Aki sok 

érdekes dolgot szeretne látni és tanulni, annak nagyon ajánlom Leuvent! 

Leuven nagyon központi helyen van, így a hétvége kiválóan alkalmas utazásra. A vonatjegyre 

különféle kedvezmények érvényesíthetők, amiket érdemes átböngészni, hogy adott napon a 

legelőnyösebbet válassza az ember. 

A havi ösztöndíj 570EUR volt, amit szeptember és október hónapra teljes egészében 

megkaptam, novemberben azonban napidíjas rendszer volt. Utóbbi megnehezítette a kint 

tartózkodásomat, hiszen a szállást november hónapra is teljes egészében ki kellett fizetni. 

Belgium jóval drágább mint Magyarország, ezért jól be kellett osztani az ösztöndíjat. Magamra 

főztem, így lehetett spórolni picit, ezáltal volt lehetőség utazásra és egy kis szórakozásra is.  

Mint korábban említettem, Leuven egy igazi diákváros,  így aki ott tölti Eramusát, garantáltan 

nem fog unatkozni. Nagyon örülök, hogy részese lehettem ennek az élménynek és bármikor 

visszamennék! 
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