
Erasmus Leuven Hajdú Máté 

 

A Leuveni Katolikus Egyetem a világ élvonalába tartozik, emellett a gyakorlat 

helyszínéül szolgáló Gasthuisberg kórház kiemelkedő szakmai és technikai háttérrel 

rendelkező intézmény, ahol a legmodernebb eljárásokkal ismerkedhetsz meg. 

A repülőút kereken 2 óra Budapestről. Két reptérből is lehet választani: Brüsszel és 

Brüsszel-alsó (Charleroi) melyek közül utóbbi körülbelül egy órás busz- vagy vonatútra van a 

fővárostól, viszont olcsóbbak a repjegyek. 

Belgium egy kivételesen egyedi ország, hiszen a legkevésbé sem egységes és 

kultúrshockból sincs hiány. A flamand, a vallon és a német ajkú közösség területileg, 

kulturálisan és politikailag is elkülönül egymástól, valamint saját parlamenttel és 

közigazgatással is bírnak. Gazdag és fejlett infrastruktúrájú ország, hang nélkül lopakodnak a 

hibridbuszok, félelmetesen gyorsak és pontosak a vonatok és rettentően drága minden egy 

hazai pénztárcának.  

A leuveni közlekedés utópiaszerűen szabálykövető, ahol a biciklisták állnak a 

tápláléklánc csúcsán: a zebrán majd’ minden autós készségesen elsőbbséget ad még a tekerő 

bicikliseknek is, akik akár 100 méterrel messzebb tartanak még csak, így szinte körültekintés 

nélkül biztonságban keresztezik az utakat. Óriási nyugalmat áraszt már maga a város is, 

dudaszót vagy gumicsikorgást is ritkán hallani.  

Nagyon szervezetten és gyorsan zajlott a papírmunka és a bejelentkezés az 

egyetemre, a diákigazolványom az igényléstől számítva 5 percen belül kész volt helyben 

készített fényképpel, ami ingyenes sportkártyaként is szolgált, a sportcentrumba való szabad 

belépéshez, ahol több sportcsarnok, vagy 40 féle sportág, gumis vagy fazúzalékos futópálya, 

úszómedence és sportpályák közül lehet választani kedvünk szerint. Érdemes korán 

körülnézni, mert a gyakorlatok rendszerint egy félévre/3 hónapra szólnak és később 

nehezebb csatlakozni a kezdő judo vagy kajakcsoporthoz. A legtöbb belépő is minimum 3 

hónapra szól, ezért érdemes korán utánanézni a dolgoknak, amikre külön angol internetes 

oldal áll rendelkezésre. Az egyetem oldalán minden információ megtalálható a várható havi 

költségekről, a regisztrációs procedúráról, valamint igényelhető helyi segítő/buddy (az én 

segítőm rendkívül kedves volt, még a használaton kívüli biciklijét is felajánlotta, hogy 

használjam). A város körülbelül Pécs méretű, így érdemes biciklit szerezni, kaució ellenében 

kölcsönözhető egyetemi bicikli is ingyenes szervizzel. A városban több ponton is van „csináld 

magad” biciklijavító pont pumpával és szerszámokkal, ahol tökéletesen el lehet végezni egy 

biciklibelső-cserét (tapasztalat). Az időjárás abszolút tökéletes volt a biciklizéshez szinte 

végig. Aki ennek ellenére busszal járna, ő 20 euróért kaphat a regisztrációnál buszbérletet, 

ami viszont egy egész évre szól (egy vonaljegy 3 euro). 



Az orvosi egyetemi rendszer teljesen más, mint ami itthon megszokott. 

Folyamatban van a 7-éves egyetemi rendszer kivezetése. 4 évvel ezelőttig 7 évből állt az 

egyetemi orvosképzés, melynek az utolsó éve a választott szakmának megfelelő osztályon 

való szekundálásból állt. Az új struktúra 6 éves képzésből áll, mely során az első 4 és fél 

évben szinte kizárólag elméleti oktatás folyik a félévek során, mindössze 3 napot tölthetnek a 

diákok 3 általuk választott osztályon, majd másfél év gyakorlati képzés következik valamelyik 

vidéki kisebb kórházban. A Gasthuisberg kórházban csak rezidensek képzése folyik, itt 

nincsenek hatodévesek. Rengeteget lehet beszélgetni a diákokkal erről a teljesen más 

oktatási formáról, a 20 érdemjegyről, a vizsgaidőszak utáni eredményhirdetés előnyeiről, 

hátrányairól, stb.  

Én a sebészet és a szülészet-nőgyógyászat gyakorlatot végeztem Belgiumban, 

melyek során olyanokat láttam, amikről addig csak olvastam: Da Vinci sebészrobot által 

végzett nőgyógyászati, urológiai és kardiológiai műtéteket, 3 dimenziós laparoszkópiát, stb. 

Az egész országban azonos a betegnyilvántartó-rendszer, így minden adata megvan a 

betegeknek, viszont olyan nagy a kórház és olyan labirintus, hogy még az ott dolgozó 11 ezer 

alkalmazottnak is tudsz újat mondani, ha keresel valamit. Az osztályok nyilakkal és 

színkódokkal vannak kitáblázva a főbejárattól, hogy valamelyest segítsék a tájékozódást, de 

néhány hét alatt bele lehet jönni. 

Nagyon sok diák él Leuvenben, talán a fél várost a világ minden tájáról érkező 

egyetemisták lakják. Az én társaságomban például volt peuri, bolíviai, rengeteg olasz, 

spanyol, skót, angol, német, holland, francia, japán, dán, finn és sokan mások. Az erasmusos 

önkéntesek minden évben indítanak Facebook-csoportot az érkező diákoknak, ahol minden 

nap random összejövetelek, kirándulások szerveződnek. Az önkéntesek minden héten 

rendeztek sport, szabadidős, kirándulós programokat és bulikat, így unatkozni esély sincs. 

Nem szabad kihagyni a legszebb városokat, mint észak Velencéje Brugge, vagy Brüsszel, 

Gent, Antwerpen, Hasselt, de akár Amsterdamba és Párizsba is gyorsan el lehet jutni 

erasmusos szervezésben. Páratlan élmény egy egész hotelnyi különböző emberrel felfedezni 

egy várost. Európa legnagyobb kocsmasora egy téren összpontosul, ahol mindenki 

megtalálja a számára megfelelő party-t és társaságot, valamint a szinte lehetetlen feladat is 

megkísérelhető, hogy az összes belga sört végigkóstoljuk. Több száz féle sör. 3 hónap kevés 

hozzá. Albérletkeresésre is kiváló a Facebook. Minden 5. ember járt már Magyarországon, 

nagyon kedvelt célpontnak számít Budapest és a Balaton, és nyitottan állnak a külföldiekhez 

az emberek, szinte mindenki tud angolul. 

Rengeteg felejthetetlen élménnyel gazdagoztam Belgiumban az 

Erasmus-programom alatt, mindenkinek ajánlom, hogy ki ne hagyja utolsó 

egyetemi évében ezt az életre szóló, soha vissza nem térő lehetőséget. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


