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Az Erasmus programnak köszönhetően a 2011/2012/1 félévet Hollandiában
töltöttem az NHL Hogeschool nevű egyetemen, Leeuwardenben. Nagyon sok
pozitív élménnyel gazdagodtam, ajánlom mindenkinek, hogy pályázza meg azt
az ösztöndíjat.
 Oktatás
Nagyon tetszik az, ahogy a holland tanárok bánnak a diákokkal. Érdekli
őket a diákok véleménye, és ha azok valóban megmondják, amit
gondolnak, abból semmiféle hátrányuk nem származik. Jellemző az
egyetemen, hogy mind a diák és a tanár számára a hétvége az hétvége,
olyankor jól érzik magukat, nem tanulnak, nem válaszolnak emailekre.
Emellett viszont megkövetelik, hogy rendesen csináld a feladatodat.
Nekem egy 30 kredites minorom volt angolul, melynek keretében egy
projektet kellett megvalósítani. Néhány előadást tartottak, hogy
inspiráljanak bennünket, de a legtöbb dolognak magunknak kellett
utánajárni, ezzel tanítottak minket az önállóságra. Természetesen ha
kérdésünk volt, mindig fordulhattunk tanárainkhoz, akiket az is mindig
őszintén érdekelte, hogy milyen a lelkiállapotunk. A félév elején írásban
nekünk kellett meghatározni, hogy pontosan mit szeretnénk megtanulni
a félév során és a végén ez alapján vizsgáztattak minket. Ez könnyűnek
tűnhet, de aki nem dolgozott rendesen a félév során, annak ellenére,
hogy cserediák, simán megbuktatták. Valaki vagy megkapta a 30 kreditet,
vagy semmit. Nagyon jó volt olyan helyen tanulni, ahol a gyakorlati
dolgokra helyezték a hangsúlyt. Az egyetem nagyon jól felszerelt, a
fekete-fehér nyomtatás 5 cent, a színes 10 cent. Van holland
nyelvoktatás ingyen.

 Közlekedés
Szinte mindenki biciklivel jár, még akkor is, ha jég esik! Az időjárás öt
perc alatt változhat naposról viharossá és fordítva. Soha nem lehet
tudni…Viszont a hőmérséklet a félév során maximum kétszer ment nulla
fok alá, úgyhogy nem probléma a biciklizés. Egy idő után hozzá lehet
szokni, hogy folyton elázik az ember. A hollandok akármit(!) tudnak
biciklin szállítani: bútort, 2 gyereket, karácsonyfát, matracot, gurulós
bőröndöt és még sorolhatnám. Ezen mi sokat nevettünk, de a végére már
majdnem mi (külföldi diákok) is ilyen ügyesek voltunk. A vonatjegy
nagyon drága, egy 40 km-re levő városba is több, mint 20 €. Vannak
viszont akciók, olyankor 15 €-ért lehet egy napijegyet venni, amivel
korlátlanul lehet vonatozni az országban. Így sikerült nekem is 7
különböző holland várost megnéznem 2 nap alatt.
 Étkezés
Valamivel drágább, mint itthon, érdemes főzni.
 Szállás
A kollégium legalább 400 €, ezért én ezt a lehetőséget kizártam.
Albérlatet találni ugyan nagyon nehéz volt, de végül havi 250 €-ért
találtam egy szobát. Ehhez viszont nagyon sok energiát be kell fektetni,
mert kevés az albérlet és többnyire ennél drágább, mindenki döntse el,
megéri-e számára a keresgélés.
 Az emberek.
A hollandok nagyon kedvesek és udvariasak. Mindenki beszél angolul. Ha
már egy keveset beszélsz hollandul, észreveszed, hogy csupa pozitív
dologról beszélnek az utcán, vagy legalábbis mindig mosolyognak, és ez a
mosoly őszinte. Nagyon szívesen segítenek mindenben.

Összegzés:
Mivel a holland ESN nagyon jó munkát végzett, már az első héten (introduction
week) megismertem a többi külföldi diákot. Közülük néhánnyal hosszan tartó
barátságot kötöttünk. Rengeteg felejthetetlen dolgot csináltunk együtt,
senkinek nem szabadna veszni hagyni az Erasmus félévét. Hollandiába jobb
tavasszal menni a tulipánok és a királynő születésnapja miatt, de én csak ősszel
tudtam. Viszont így is nagyon megérte.

