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A 2019/20-as tanév második félévét töltöttem Gentben. Sajnos a vírushelyzet sok élménytől és 

tapasztalattól megfosztott, de még így is egy szakmailag nagyon hasznos és jó félévet zártam. 

Szerencsésnek mondhatom magam, hogy a Mercator kollégiumban kaptam szobát, mivel a többi 

lakhatási lehetőség meglehetősen drága a városban. A kollégiumban viszont nagyon kedvező áron 

lakhattam, ráadásul egyágyas szobában, így a társasági élet mellett a számomra fontos személyes tér 

is biztosítva volt. A kollégium kulturált, jól felszerelt és viszonylag közel van a belvároshoz, a 

konzervatóriumhoz.  

Az étkezés egészen könnyen, kedvező áron megoldható a hétköznapokban: az egyetem két 

épületében is van menza, ahol 4-5 euróért lehet levest és főételt enni. Ráadásul a különböző 

étrendekre/érzékenységekre is odafigyelnek, így mindig többféle főételből lehet választani. 

A városban való közlekedéshez érdemes biciklit bérelni, mivel általában biciklivel a leggyorsabb és 

legegyszerűbb, valamint a legolcsóbb is, hiszen diákok számára rendkívül kedvező áron van lehetőség 

a bérlésre. 

Amennyiben az ösztöndíj kiegészítéséhez szeretnénk diákmunkát vállalni, erre az egyetem is biztosít 

különböző lehetőségeket.  

Az egyetem minden Erasmusos hallgató mellé kijelöl egy ottani diákot, egy úgynevezett buddy-t, aki 

segít eligazodni, így kezdetben sem érezzük magunkat elveszve az új, ismeretlen környezetben, 

tudunk kihez fordulni kérdéseinkkel.   

Egy fontos különbség az itthoni oktatáshoz képest, hogy a tárgyak nem fél-, hanem egyévesek. Ez 

okozott számomra nehézségeket. A második félévre érkezve főként a kamarapartnerek keresése volt 

igen nehézkes, de a többi tárgy esetében is előny, ha egész évben részt veszünk a munkában.  

Sajnos a járványhelyzet miatt a kamarázás és a zenekari munka a félév során ellehetetlenült, így 

ezekről tapasztalatot nem tudtam gyűjteni. Azonban a főtárgytanárommal rendkívül jó volt a közös 

munka. Személyisége, szakmaisága és pozitív hozzáállása nagyon inspiráló volt, és nagymértékben 

hozzájárult ahhoz, hogy a nehézségek ellenére is sokat profitálhassak ebből a félévből. Tanáraim 

segítőkészek, támogatóak voltak. A Zeneakadémiához képest a genti konzervatórium egy kisebb 

létszámú intézmény, ebből adódóan a légkör családiasabb, és több figyelem jut a diákokra.    

A gyakorlási lehetőség szinte mindig biztosítva van az egyetem épületében. A konzervatóriumban 

érdemes előzetesen foglalni gyakorlót, de az egyetem egy másik, a kollégium közelében lévő 

kampuszán is van lehetőség gyakorlásra. 



Tapasztalataim alapján szinte mindenki nagyon jól beszél angolul, így nyelvi problémáim sem az 

egyetemi sem a mindennapi kommunikációban nem adódtak. A kollégium melletti nyelviskolában 

kedvező áron van lehetőség különböző nyelvtanfolyamokon való részvételre. Én egy intenzív holland 

tanfolyamon vettem részt, amely nagyon hasznosnak bizonyult.   

A járványhelyzet okozta nehézségek és korlátozások ellenére is sok pozitív élménnyel és 

tapasztalattal gazdagodtam a félév során. Gent gyönyörű városát és a konzervatóriumot is jó szívvel 

ajánlom mindenkinek. 

 

 

Név: Kerényi Réka 

Időtartam: 2018. január 22 – március 31. 

 

A szálláskeresés nagyon problémás, nagyon drága a belvárosban, kollégium nem elérhető, a rengeteg 

diák miatt teltházasak egész évben. Külvárosból a beutazás problémás az idő és az utazási költség 

miatt. Az egyetem a próbálkozásai ellenére nem tudott segíteni a kérdésben. Én végül szobát 

béreltem a belvárosban a legkedvezőbb áron, 10.000 Ft/éj, ami kiemelten jó ár volt, nem kifejezetten 

jó körülmények között. 

 

Az egyetemnek van egy kantinja, ahol a városban a legkedvezményesebben, 3,80 E lehet levest és 

bőséges második fogást enni. Sparhoz hasonló bevásárló központ van több Gentben. 

 

Szuper kávézók, reggelizőhelyek és levesező helyek vannak a belvárosban, drágábbak mint 

Budapesten. 

 

A legtöbb helyen lehet euro bankkártyával fizetni, de a helyi Sparban például nem vagy a levesezőben 

nem. 

 

Egyetemi ügyintézők nagyon segítőkészek, majdnem mindig rendelkezésre állnak, de idő mire 

átfutnak kérések, hivatalos papírok. 

 

Szakmailag nagyon tetszett az egyetem, segítőkész, jól felkészült tanárok, gyakorlási lehetőség az 

egyetem épületében majdnem mindig megoldható volt, nagyon hangulatos középkori épületben 

működik maga az intézmény, a belváros szívében a zeneművészeti kar. Sok, magas színvonalú 

koncert látogatására volt lehetőség, főleg a város hangversenytermében (a kedvezményes diákjegy is 

7E egy koncertre). Színes, tehetséges egyetemistákkal és tanárokkal ismerkedhettem meg. 

 

Nagyon jól beszél majdnem mindenki angolul, a szakmai fejlődésen túl a nyelvi fejlődéshez is nagyon 

jó a közeg.  

 

Szuper volt, hogy a genti egyetemhez szervesen tartozik és a hallgatók számára kedvezményesen 

igénye vehető a kantin.  A gyakorlási lehetőség könnyebben, egyszerűbben igénybe vehető, 

megszervezhető, hozzáférhető. 


