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Kedves olvasó!  

Megpróbálom a lehető legjobban összeszedni az egy év folyamán szerzett élményeimet és 
hasznos információkat megosztani. Mindenekelőtt szeretném egy rövid gondolatot megosztani 
veletek. Azt hiszem én azon szerencsés emberek közé tartozom, akik hihetetlen sokat köszönhet az 
ERASMUS programnak, nélküle most nem lennék ott és az aki vagyok. Egy 2011 es program 

keretében Budapesten sikerült 
megismerkednem életem párjával. Ő 
akkor németországi cserediákként jött 
Budapestre mi akkor találkoztunk és 
változott meg gyökeresen az életem. 
Most ünnepeljük a kétéves 
évfordulónkat és Hollandiába már 
közösen mentünk ki, én ERASMUS 
programmal ő pedig msc hallgatóként.  

Nagyon bíztatok mindenkit, ha 
van lehetősége próbáljon meg pályázni 
és tapasztalatokat szerezni külföldön. A 
nagyim, aki most 87 éves mindig azt 
mondta, tanulj fiam, mert az az egy, 
amit senki sem vehet el tőled. A 
tudásod az az érték, ami csak a tied és 
rajtad múlik, hogy használod ki. Én ezt 

a gondolatot mindig a szemem előtt tartom az életem és tanulmányaim során.  
Most pedig a bevezető gondolatok után megpróbálom összegezni mi is történt velem az elmúlt 

egy évbe. Próbálom témakörökre bontani, hogy jobban követhető legyen és ne kalandozhasson el 
nagyon a gondolatmenetem.  

Tanulás, egyetem felépítése: Nekem az egy év egy félév tárgyakból és egy fél év 
diplomamunka írásból az helyi kutatócsoportnál tevődött össze. A wageningeni egyetemen tudni kell, 
hogy nem félév hanem periodus rendszer van. Ez azt jelenti, hogy egy szemeszter 3 periodusra két 
hosszú 2-2 hónap és egy rövid 5 hetes egységre. A hosszú egységben 2 tárgyat hallgat le az ember. Ez 
azt jelenti, hogy van egy délelőtti és egy délutáni tárgy szinte minden nap 6-6 kredit értékben 
többnyire.  

Az egyetem nem a legkönnyebbek közé tartozik, ha valaki a bulik miatt megy ERASMUSRA 
ne menjen ide, mert itt tanulni kell. A tanárok véresen komolyan veszik, amit csinálnak, hiányozni 
nem lehet az órákról és szinte mindig van valami csoport munka, prezentáció stb. Én szinte minden 
nap reggeltől estig az egyetemen voltam és vizsgaidőszakba keményen kell tanulni. Mivel a 
periodusrendszerben csak két tárgy van egyszerre így a vizsga is csak ezekből van minden periodus 
utolsó hetében. A vizsgákon mindent megkérdeznek, írásbeli és 3 órás. Nem hittem volna, de a végére 
begörcsöl az ember keze sokszor az írásba. 5,5 öt kell elérni, ami az otthoni rendszerben 2-esnek fele 
meg. A jegyeket 1-10-ig vannak, a minimum elérhető, de tanulni kell, többnyire 7-es az átlag jegy és a 
maximum 10-est szerintem nem lehet elérni, de a statisztikák alapján néha sikerül valakinek…. 

Az épületek felszereltsége a legmodernebb, a könyvtárban minden megtalálható, mindenki 
kedves és tökéletesen beszél angolul. Ugyan ez igaz bárhol a városban is.  

Amikor megérkeztünk, az itteni koordinátor tartott egy rövid beszámolót, megkaptuk a 
papírokat és a FORUM épületben A Student desk-nél kell sorban állni, csinálnak fotót és megkapod 
később a diákot 1-2 héten belül. A diák egyben egy belépőkártya is, azzal lehet az épületekbe bejutni 
attól függően, hogy milyen programod van, úgy rendelik hozzá a jogosultságokat. Adnak 
automatikusan belépési kódot a rendszerbe és ott kell regisztrálni a tárgyakra is. A rendszer neve 
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EDUWEB, olyan, mint a Neptun, bár szerintem néha nem egyértelmű. A tárgyakra regisztrálsz és van 
egy belső felület, ahol a tanárok felteszik az anyagokat, gyakorlati órák feladatait. Használja mindenki 
és érdemes ránézni mert mindent ezen keresztül kapsz meg. A könyvtárhoz is adnak hozzáférési 
lehetőséget, ha esetleg otthon vagy. Az órákra pontosan kell érkezni, tanár függő, de ha késel lehet 
nem engednek be, mint mondtam hiányozni nem lehet, vagy csak külön indokkal. Emlékszem egyik 
csoporttársam eltörte a lábát, de bejött minden nap mert egyébként nem tudta volna teljesíteni a 
tárgyat. 

Az órai anyag nagyon jó, legfrissebb és legmodernebb anyag, viszont azt tudni kell, hogy a 
Wageningeni egyetem egy tudós gyár, nem egy hazai kis családi egyetem. A párom úgy írta le olyan, 
mint egy csirkefarm, konténerben lakunk (erről később) reggeltől estik az egyetemen ülünk és nincs 
szórakozás csak teljesíteni kell, csoport munka, prezentáció, vizsga… Ez részben igaz, de hozzá kell 
tennem, hogy a tudásom hihetetlen sokat fejlődött ebben az elmúlt időszakban és olyan használható 
tudást kaptam, aminek van értelme is. Szinte minden tárgyra igaz, arra készít fel, hogy te tudományos 
munkát fogsz csinálni a jövőben és az, hogy lehet a leghatékonyabb.  

A második félévben amikor a kutatásomon dolgoztam, az egyik kutatócsoport fogadott. Nem 
mondom, hogy egyszerű volt. A hollandok egy fura népség, e-mailre nem válaszolnak szinte, de ha 
odamész és mondod, hogy mit akarsz akkor nagy mosollyal segítenek és kedvesek. Viszont nagyon 
ridegek, az első pár hét kemény volt számomra. Egy 8 fős szobában kaptam helyet a témavezetőm 
mellett, helyhiányuk volt és mondták oda üljek mindig, ahol találok helyet. Nekem ez már fura volt, de 
még elfogadható. Majd a napi munka során nem értettem miért nem beszélgetnek, vagy éppen 
köszönnek, ha megjönnek reggel. Nagyon furák, mindenki csinálja a kis dolgát és szocializáció az 
szinte nulla. A fél év során 2 szer ebédeltem együtt a kollegákkal, egyébként egyedül vagy feltaláltam 
magam és régi csoporttársakkal találkoztunk még az első periodusból.  

A konzulenssel 2 hetente volt egy-egy kitűzött időpont és akkor egyeztettünk. A hollandoknál 
azt mondanám, hogy le kell tenned valamit az asztalra, hogy aztán komolyan vegyenek. Az első 2 
hónapban csak irodalom keresés reggeltől estig majd az igazi munka kezdődött. A fél év végére lett 
egy fejezetem a doktori munkámba és most próbáljuk publikálni az anyagot. Elég sok küzdés volt 
benne, főként hogy a témavezetőm az elején nem volt túl hatékony, inkább fel akarta mérni szerintem 
mit tudok, a végén viszont tökéletes volt és nagyon kedves. Összegezve ki kell harcolni a helyet és a 
megbecsülést magadnak. 

Szállás. Ez a legneccesebb része a dolognak, az egyetem nem nagyon segít a szállásba. Tudni 
kell, hogy kevés a hely és Hollandia nagyon drága. Mi mivel ketten mentünk szerettünk volna egy kis 
lakást, ez szinte lehetetlen. Neten találtunk egy albérletet sajnos nem Wageningenbe hanem Heteren-
be ez kb 10 km re van a sulitól. Mi gondoltuk, hogy ez nem vészes bicajjal, hát szeptemberbe még jó 
volt, de amikor bejött a hideg és az eső nem volt vicces bicajozni. Aztán sikerült a második félévben 
subrentet találni és beköltözni wageningenbe egy konténerbe. Mivel kevés a hely így az egyetem 
próbálkozik helyet csinálni és építettek egy konténer telep, nagyon durván néz ki kis 18 m2 
lakásokkal, elvileg egy ember lakhat benne, mi illegálisan osztoztunk ketten egyen. Az árak elég 
durvák így is. Ezért mi 400 eurot fizettünk, de a messzi lakást 750 volt. Szóval nagy különbség viszont 
18 m2 két főre nem egyszerű megoldani. De mivel minden tartalékunkat feléltük az első félévben és 
szabadulni is akartunk a főbérlőtől így ez egy jó megoldás volt.  

Aki megy ajánlom, hogy a facebookon regisztráljon, van jó pár csoport, ahol hirdetnek mindig 
albikat, mi is ott találtuk a másodikat és szerintem jól le lehet szervezni, illetve ott árulnak az emberek 
szinte mindent, amivel be tudod rendezni a szállásod, vagy éppen bicajt tudsz venni stb. Az egyik a 
Wageningen Student Plaza és Haarweg 333 ez pedig a konténer csoportja. Ha kell segítség a 
regisztrációhoz nyugodtan keress meg és visszaigazolok neked.  

Közlekedés. Eindhowenbe megy gép Budapestről, onnét pedig busz + vonat visz el 
wageningenbe jó 3 órás út az átszállások miatt. Ha megérkezel mindenképpen vegyél bicajt. Ezt 
imádtam ott, hogy bárhova el tudsz jutni vele és nagyon jó. Igaz reggel előadás kezdésre igyekezni 
kell, mert komoly dugók alakulnak ki a bicajúton :) Helyben mindenhova el tudsz menni, még Ede be 
is, ami a legközelebbi nagyváros. Nekem annyira nem jött be, de néha vannak jó programok. Arnheim 
viszont aranyos és a szombati piac nagyon jó. Mi oda szoktunk menni, mondjuk bicajjal jó 1 óra, de ha 
az idő szép akkor megéri. Egyébként busszal is be lehet jutni, illetve nagyon jó a vonatközlekedés, 
viszont szerintem nagyon drága… Mi nem mentünk vonattal inkább carpool megoldással utaztunk. 
Több weboldalt is lehet találni. Mi Németország felé ingáztunk sokat ez volt a legolcsóbb megoldás. 
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Étkezés. A holland konyha nem létezik, ezt nem árt tudni és a boltban nem kapsz értékelhető 
pékárut. Ami van nagyon drága így mi sokat főztünk. Alapanyagokat meg tudod venni, ha akciós 
akkor olcsó. A Lidl ami olcsó és érdemes bevásárolni. A suliban van menza, de szerintem drága, néha 
ettünk ott, de olyan 3-4 eurot kell számolni minimum és nem laksz jól. Kenyerük csak ilyen szivacs 
van ők azt szokták enni mogyorókrémmel vagy mindenféle extrém dologgal. Amit érdemes az a sült 
krumpli az nagyon finom :) 

Kommunikáció. A hollandok tökéletesen beszélnek angolul, meg fogsz lepődni, de még az 
utolsó közértes néni is meg fog téged érteni.  

 
Összefoglalva, remélem sikerült pár hasznos információt megosztanom veletek, sikerekben 

gazdag és élmény teli ERASMUS időszakot kívánok! 


