
Erasmus beszámoló – Varga Péter (gépészmérnök) 

 

Amennyire elolvastam a Bálint Zoli blogját az nagyon jól leírja az Erasmusos kint 

tartózkodásunkat illetve élményeket.  Eléggé nagy terjedelmű és meglehetősen részletes 

beszámoló, aki esetlegesen Hollandiába tervezi az ösztöndíját, annak ez nagyon jó 

támpontot adhat. Én a saját szemszögemből csak röviden összefoglalnám a legfontosabb 

tudnivalókat, észrevételeket.  

 

Szállás 

  A SZE-ről négyen mentünk ki Hollandiában Erasmus keretében. A négyünk közül 

egyikünknek kapott szállást a Honigkampba. Ez egy kollégium nemzetközi diákoknak. A hely 

nagyon jó, bárkinek ajánlom ha van lehetősége odakerülni, akkor válaszd ezt. Jók a bulik, a 

hangulat remek, könnyen lehet barátokat szerezni.  A többieknek (Zoli, Tomi és nekem) 

viszont kellett várnunk szállásra mivel nem volt elég hely a Honigkampban. Így első 1 

hónapban mi Voortman Úrnál laktunk, Ő egy egyetemi kapcsolattartó. Ennek is volt azért 

előnye pl: megismerhettük a holland életstílust, sokat beszéltünk angolul vele. Egyetlen 

hátránya talán az volt hogy utazni kellett mindennap a suliba kb 1-1.5 órát. 

 Aztán sikerült kapnunk szállást 1 hónap után. Az ára 300 euró/hó/fő  ami nem mondható 

drágának a holland viszonyok között. A szállásunk egy társasházban volt, mindenkinek saját 

szobája volt. A berendezés a szobákban újszerű, a fürdőnél és a konyhánál kicsit rosszabb a 

helyzet, de ezek sem rosszabbak mint mondjuk a belső kolinál. Ezenkívül volt saját bicikli 

tárolónk. Netet úgy kellett szerezni, ezt a suli fizette nekünk szerencsére.  

Bevásárlás 

Ajánlanám az Albert Heijn vagy Supercoop szupermarketeket ott van az egyetemhez közel a 

Presikhaaf bevasárlóközpont mellett + ott van italbolt (Gall&Gall) is.  Érdemes beszerezned 

Albert Heijn bonus kártyát ezzel minden héten akciósan tudsz venni kaját. Minden héten 

más akció van, érdemes figyelni őket, mert eléggé sokat lehet így sporólni.  A kaja drágább 

természetesen mint itthon, de annyira nem vészesen. Ami furcsa hogy ebédre a hollandok 

csak 1-2 szendvicset esznek. Ez nekem elején gondot okozott, mivel szeretek nagy ebédeket 

enni. Ha valakinek piacozni támad kedve azt is lehet bent a városközpontban illetve 

Arnhemnek szép bevásárló sétánya van. Fontos,  vasárnap viszont minden zárva van. 

Közlekedés 

Meglehetősen drága a tömegközlekedés, rövid távra érdemes bicót venni ( kb 30-40 euróért 

már kapsz elfogadhatót).  Vonaton van olyan lehetőség hogy discount kártyát vegyél ez kb 

60%-al olcsóbb jegyet jelent.  A discount kártya ára 55 euró.  Egyébként a tömegközlekedés 



jól szervezett átlátható, hosszabb távon vonatok közlekednek csak.  A bicóra visszatérve az 

egész ország közlekedése lényegében erre szerveződött, a bicó utak nagyon jók, lényegében 

bárhova el lehet jutni vele.  

Egyetem 

Az Egyetemnek két városban van oktatása Nijmegenbe illetve Arnhembe. Arnhembe van a 

mérnöki, pedagógusi és a gazdasági. Mi az Autotechniek nevezetű épületben voltunk a 

mérnöki területen belül itt képzik az Automotive Engineer –eket.  

Összesen 15 hallgatóval indult, és eléggé multinacionális amerikiai, holland, iraki, román 

diákokkal voltunk.  Annak ellenére hogy sokan a világ másik feléről  is jöttek szerintem 

nagyon jól sikerült összehaverkodni, sok közös programunk volt (go-kart, arab est, hálaadás 

stb…) 

Az iskola egy Intelligent Vehicles nevű féléves programba rakott be minket. Lényegében erre 

a konkrét témakör köré szerveződik az órák témája és a projekt is.  

A félév 2 részből áll tehát 1-1 negyedévből. Első negyedévben van az elméleti oktatás meg 

elkezdődik a projekt is, másodikban pedig már csak a projekt van. A projekt lényegében az 

elméleti dolgok gyakorlatba való átültetése. Projektre későbbiekben visszatérek még.  

Tehát az elméleti oktatás 5 tantárgyból áll, összesen 14 kredit értékben. A tantárgyak kicsit 

nehezek, de teljesíthetőek. Bár azért kell rá tanulni természetesen. A tárgyakat nem 

részletezném a Zoli barátom már megtette ha érdekel nézd meg az ő élménybeszámolóját. A 

negyedév végén vizsgaidőszak van, azért érdemes előtte legalább 1-2 héttel előre felkészülni 

rá, mert a vizsgák egymás követő napokon vannak. Pótvizsga lehetőség csak az egész félév 

végén januárban van, lehetőleg ezt próbáld elkerülni. 

A projektnél a bandát 2 felé osztották. A 2 team kapott 1-1 projekt témát és ezt kellett 

kidolgozni a tanulmányaik során. A témák eléggé komplexek és sok munkát igénylőek.  

Kezdetben csak pár óra volt  a munka vele, a végén már azonban csak ezzel foglalkoztunk.  A 

lényege a projektnek  az volt hogy felkészítsen a való életre, hiszen mérnökként nagy 

valószínűséggel projektben fogsz dolgozni és nem biztos hogy hasonló nemzetiségűekkel. 

Magunk közül választottunk projektvezetőt egy holland srácot aki lényegében felelős volt a 

munka delegálásért, kapcsolatot tartotta a tanárokkal.   

Egyébként ha elakadtok vagy valami kérdésetek van a tanárok szívesen segítenek nektek, 

illetve ott a tutor is akinek pontosan ez a feladata, hogy a projektet technikailag segítse. A 

munkánkat bizonyos időközönként prezentálnunk kellett a tanárok felé, ahol minden projekt 

tag legalább egyszer sorra került. Ez eléggé hasznos hiszen angol nyelvű a prezi ,kis 

gyakorlás. A félév vége felé pedig van egy végső prezentáció ami után a tanárok eldöntik 

hogy milyen jegyet kapsz a projektre. Ez fontos hiszen a projekt 15+1 krdetitet ér ( a +1 

kredit az első negyedéves tevékenységért jár). A jegyed áll az projektre adod összjegyből , a 



saját prezentációdra kapott értékből valamint a projekt társaid értékeléséből.  Mi  (Zolival) 

eléggé sokat szenvedtünk a mi projektünkkel mert sok problémával szembesültünk. Pl: a 

szoftvert aminek segítségével kellett dolgoznunk nem állt rendelkezésre csak 2 hónap után, 

az előző projektek munkáit kellett volna felhasználni de ezek nem voltak megfelelőek 

számunkra, szóval kicsit döcögős volt az indulás, de ez benne van a pakliban . Ettől 

függetlenül sikerült ezeken felülkerekedni, és megfelelő érdemjegyet kapni a projektre. 

Nyelv 

Bár holland a hivatalos nyelv angolul szinte bárkivel lehet kommunikálni. Ha leszólítod az 

utca emberét szinte biztosan ért angolul. Egyébként a hollandok elég segítőkészek, 

barátságosak. 

Hollandiát nyelvtanulás/fejlesztés szempontjából bárkinek ajánlanám, nagyon jó lehetőség 

rá. Az én angolom nagyon sokat fejlődött a szókincsemtől kezdve beszédig. A megértés 

nemkülönben, az órákon kicsit problémás volt odafigyelni végig, de egy idő után rááll az 

agyad és nem probléma. Azért a szótárfüzetet vigyél, és írd bele ha nem érted a szavakat, ez 

eléggé hatékony megoldás, nekem bejött. 

Az egyetemen sok a nemzetközi diák illetve Honigkampban is jól lehet gyakorolni az angolt, 

közös ivászatok/evészetek során. 

 

 

 

 

 

Ez a félév Arnhemben, életem egyik legszebb élménye  volt, bátran ajánlom bárkinek aki 

szeretné új kultúrákat, embereket megismerni. 

 

 

Ha esetlegesen van még kérdésed, szívesen válaszolok rá. Az elérhetőségemet a Nemzetközi  

Projekt Központból elkérheted. 


