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ERASMUS – BELGIUM, GENT 

 

 

Kedves érdeklődők és leendő Erasmus hallgatók! 

 

Az a megtiszteltetés ért, hogy írhatok nektek az Erasmus+ részképzés során szerzett tapasztalataimmal, 

élményeimmel kapcsolatban. A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi karáról Campus Mundi 

ösztöndíj támogatásával Belgiumban, a Genti Egyetemen töltöttem az Erasmus félévet. A 

következőkben leírom nektek azt, hogy én minek örültem volna, hogyha elmondják nekem a jelentkezés, 

a kiutazás előtt vagy éppen magával a külföldön éléssel kapcsolatban. 

 

Az első dolog, amit kiemelnék, az az lenne, hogy tedd a kezed a szívedre, és őszintén valld be magadnak, 

hogy melyik az az ország, amelyik a legjobban érdekel téged, hol laknál szívesen egy fél éven át. A 

hideget szereted, szeretnéd megtapasztalni a skandináv életérzést, a méltán híres finn oktatási rendszert? 

Akkor nézz utána, hogy milyen lehetőségekkel tudnál pl. Finnországba menni! Vagy éppen a mediterrán 

térségek szerelmese vagy, imádod az örökké pörgős és laza életvitelt, akkor lehet, hogy Olaszország 

vagy Spanyolország a Te helyed! Esetleg inkább a nyugat-európai országok érdekelnek, ahol jó a sör, 

és azt hiszed, hogy jól szervezett minden, közben pedig maga a káosz, akkor lehet, hogy 

Németországban vagy Belgiumban éreznéd jól magad. Fontos, hogy egy „szerelem-országot” válassz, 

hogy a legnehezebb pillanatokban is hálát adhass azért, hogy te ott lehetsz, ott tanulhatsz és ott élhetsz. 

 

Amint megkaptad a visszajelzést arról, hogy a hőn áhított országban, egyetemen tölthetsz egy félévet, 

vagy akár egy évet, nézz utána milyen ösztöndíj lehetőségek vannak. Én Campus Mundira pályáztam és 

el is nyertem, aminek nagyon örültem, mert ezáltal több lehetőségem volt arra, hogy több és jobb 

programokon vegyek részt, és nem kellett a szüleimet terhelni a kinti léttel. Összehasonlításképpen az 

egyetemi támogatás kb. 400 euró/hó, míg a Campus Mundi ösztöndíj kb. 700 euró/hó, és az egyetemtől 

5 hónapi kint lét esetén 4 havi pénzt kapsz meg előre, és amikor hazajöttél, minden papírmunkát 

elvégeztél, megcsináltad az OLS-tesztet, akkor kaphatod meg az utolsó havi részletet. Ezzel szemben a 

Campus Mundi az ösztöndíj 90%-át utalja el neked, és „csak” 10%-ot tart meg addig, amíg a 

hazaérkezést követően elintézed a papírmunkát. 

 

Mielőtt kiutazol fontos, hogy minden tanároddal megbeszéld azon tárgyak teljesítési feltételeit, amelyek 

abban a félévben lesznek, amikor nem leszel itthon. Vannak, akik felveszik a tárgyakat, hogy az egyéni 

tanulmányi rend igénylésével megkapják az aláírásokat, és épp csak annyi tárgyat teljesítenek, hogy 

meglegyen a 15 kredit, ezáltal az a félév is, amikor nem vagy itthon, és a fennmaradó tárgyakat a 

következő félévekben CV-ként teljesítik. Én személy szerint, amikor itthon voltam mindig igyekeztem 

megcsinálni 1-3 vizsgát, muszáj volt összehangolni, mert a két egyetemen egyszerre volt a 

vizsgaidőszak. 

 

Gondold át, hogyan a legcélszerűbb kiutazni a választott helyre. Talán kocsival, hogy minden holmid, 

ideértve a háztartási, főzési kellékeket is tudd vinni magaddal, vagy repülővel több bőrönddel és minden 

más kelléket, ami a kint éléshez kell kint veszed meg. Mi nem akartuk, hogy a szüleinknek 2x18 órát 

kelljen vezetni, ezért a repülős verziót választottuk, majd megszakadtunk mire megérkeztünk. Abban a 

szerencsében volt részünk, hogy mi ketten mentünk így a főzési kellékeket, azaz az edényeket, késeket 

és minden mást is közösen vettünk, ezáltal a költségek is megfeleződtek. Külön szobában laktunk, de 

bármikor át lehetett kopogni a másikhoz, ha ez vagy az kellett. 

 

A megérkezés, és berendezkedés után keresd meg a helyi ESN-irodát, hogy meg tud váltani az ESN-

kártyád (kb. 10 euró és szükséged lesz egy kis fényképre), amivel számos kedvezményt vehetsz igénybe. 

Az egyik ilyen az, hogy ha a Ryanair légitársasággal utazol, akkor 15% kedvezményt kapsz a jegy 

árából, és ingyen vihetsz fel a gépre egy 20 kg-s bőröndöt. A repülőjegyet utazás előtt legalább egy 

hónappal meg kell venni, és ez a kedvezmény 8 alkalommal használható fel. Természetesen azt is 

érdeklőd meg az irodában, hogy mikor milyen programok lesznek, milyen utazások szerveznek, jó 

bulikat csinálnak kár kihagyni. A másik ilyen kedvezmény, hogy az egyetemisták által gyakran 

látogatott helyeken olcsóbban tudsz italt, vagy ételt venni, vagy éppen a szórakozóhelyre való 

bejutáshoz nem kell belépőjegyet venned. 
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Elsősorban ezeket szerettem volna leírni jó tanácsként, aztán mindenki eldönti, hogy neki mi lesz a jó. 

A következőkben azokra a kérdésekre válaszolok, amiket nekem is feltettek a leendő belga 

Erasmusosok. 

 

 Mely tárgyakat érdemes felvenni?  

Azt tanácsoltam, hogy először azt nézzék meg, hogy abban a félévben, amikor Erasmusra mennek 

milyen tárgyak lesznek az itthoni kötelező tárgyak, és utána nézzék meg azt, hogy a kinti egyetemen 

milyen tárgyak vannak. Hátha lesz egyezés, amit kint meg tudsz csinálni és majd az itthoni egyetem 

beszámítja, ezáltal abból a tárgyból már nem kell itthon vizsgázni. Ezt mindig meg kell beszélni a 

tárgy oktatójával, hogy elfogadják-e. 

Személy szerint én felvettem a Peaceful settlement… tárgyat, és azt az itthoni egyetemen 

Nemzetközi jog 2. tantárgy teljesítésére elfogadták. 

 

 Hol érdemes szállást keresni? 

A Facebook-on sok hirdetés van, ahol lehet szobákat, lakásokat találni, de fontos, hogy olyanért ne 

fizess, amit nem láttál, saját magad győződj meg róla, hogy a kiszemelt hely létezik és nem átverés 

áldozata leszel. 

Én kollégiumban laktam, ahol egyedül voltam egy szobában és saját fürdőm is volt, a konyha közös, 

amit a hétvége kivételével mindennap takarították. Az Oasis egyetemi oldalon keresztül lehetett rá 

jelentkezni, időben tedd meg. 

 

 Mikor utaztam ki? 

A félév kezdése előtt egy héttel utaztam ki, mert szerettem volna megismerni a várost, feltérképezni 

a környéket. Általában ekkor vannak az ismerkedős napok is az egyetemen, ahol bemutatják az 

egyetemet, melyik termet hol találod, illetve a többieket is megismerheted. 

 

 Hogy lehet eljutni Gentbe? 

Mi a Charleroi repülőtérre mentünk, majd a terminál előtt van egy buszpályaudvar, ahonnan busszal 

1,5 óra alatt Gentbe lehet érni. A buszjegyet érdemes előre megvenni a neten a flibco.com oldalon, 

kb. 14 euro a jegy, és ezen az oldalon a menetrend is megtalálható.  

 

 Kell-e tandíjat fizetni abban a félévben az itthoni egyetemen, amikor kint tanulsz? 

Természetesen igen, hiszen ugyanúgy felveszed a tantárgyakat, és levizsgázol belőlük azzal a 

különbséggel, hogy az órákra nem jársz be. 

 

 Hogyan lehet teljesíteni az itthoni vizsgákat? 

Számomra fontos volt, hogy az itthoni vizsgáim meglegyenek, mert nem akartam csúszni egy 

félévet vagy éppen CV-ket összeszedni. Mielőtt kiutazol, töltsd ki és íratasd alá a tanárokkal az 

egyéni tanrendet, amire az összes tárgyad felviszed, ami abban a félévben van.  Ezzel lehetőséged 

lesz vizsgaidőszakon kívül vizsgázni, így amikor a Genti Egyetemen 2 hetes húsvéti szünet volt, én 

hazajöttem 3 hétre és több vizsgát megcsináltam. Ezekre a vizsgákra is a Neptunban kell jelentkezni, 

de mindenképpen beszéld meg a tanároddal azt, hogy hamarabb tennéd le vizsgát. Őszintén 

megmondom, hogy sokkal nehezebb így levizsgázni, hiszen nem hallottad sem előadáson, sem 

gyakon az anyagot, és mivel hamarabb mész vizsgázni, mint a többiek így esélyed sincs 

előadásanyagot szerezni a még fennálló anyagrészből.  

 

 Van-e WIFI a kollégiumban? 

Nincs, vezetékes internet van. Évek óta egy uniós csomagban vagyok a Vodafone-nál, így minden 

uniós tagállamban van mobilnetem és ugyanúgy korlátlanul telefonálhattam.  

 

 Hol vannak az órák? 

Az egyetem elrendezése nem olyan, mint nálunk, hogy minden kar egy helyen található. A jogi kar 

a Campus Aula-n helyezkedik el, ennek van a legszebb épülete is, és közvetlenül a belvárosban 

található. Közel van a folyópart is, így az órák közötti szünetben nagyon szép helyen tudod 

elfogyasztani az ebéded.  
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 Nézik-e az előadásokon a részvételt? 

Az első órákon azt mondták, hogy kötelező bejárni, de tudtommal egyszer sem volt katalógus. Az 

meglepetés lesz számodra, hogy kint egy tanóra nem 1,5 óra, mint itthon, hanem 3 óra vagy 4,5 óra.  

 

 Milyenek a kinti vizsgák? 

A legtöbb vizsga írásban van, és az egyetem jelöli ki azt a napot, amikor vizsgázni kell belőle, nem 

úgy van, mint itthon, hogy te választod ki a Neptunban, hogy mikor akarsz menni. Ha nem sikerül 

a vizsga augusztus vége és szeptember eleje közötti időintervallumban van lehetőséged újra 

megpróbálni. 

 

 Bérletet vettem-e? 

Nem vettem, mert kb. minden 2-3 km-en belüli távolságra volt, és sétáló utcán mentünk az 

egyetemhez, a busz nagy kerülővel tette volna meg ugyanazt az utat. Ha az őszi félévre mentem 

volna, akkor lehet, hogy béreltem volna egy biciklit. 

 

 Tudtam-e kint használni a MasterCard bankkártyámat? 

Egyetlen bolt kivételével, ami az Albert Heijn (élelmiszerbolt), mindenhol elfogadták. Nekem az 

ösztöndíjam euró deviza számlára jött, így az időközben a csökkenő forint árfolyam nem 

csökkentette az ösztöndíjam összegét. 

  

 Hol tudtam mosni? 

Az egyik kollégiumnak az alsó szintjén van egy mosoda, ahol 3 mosógép és 2 szárítógép volt, de 

azok állandóan foglaltak. Ezért a kolitól kb. 200 méterre lévő mosodába jártunk, ahol egy program 

lement 50 perc alatt és 16 perc alatt meg is száradt. Egy mosás 4 euró, és a szárítógép 1 euro/8 perc. 

 

Összegzésképpen elmondhatom, hogy nagyon sokat tanultam ebben a félévben mind a logisztikai 

szervezésről, mind tanulmányi oldalról, hiszen olyan jogterületekről tanultam a kinti egyetemen, amiről 

itthon sosem tudtam volna, ilyen volt a Légi és űrjog vagy a Tengeri kereskedelmi jog óra. Számos 

helyen volt lehetőségem megfordulni, jártam Brüsszelben, Bruggeben, Oostendeben, Antwerpenben, 

Amszterdamban, Hágában és Rotterdamban is. Eddigi életem egyik legpörgősebb időszaka volt. 

 

 

                  Gent                                                                    Gent 

            Brugge                                                          Amszterdam  

Genti Egyetem, 
Campus Aula 


