
Athens program beszámoló 
KUL20 kurzus, Leuven, 2013. március 16-23. 

 

Környezetmérnök hallgatóként vettem részt a programban.  Az általam 
választott kurzus a „Mission impossible: a cruise through safety 
engineering?” címre hallgatott. 

 

Kurzus 
 
Minden mérnök számára ajánlott, de elsısorban a gépész és vegyész 
hallgatók profitálhatnak belıle a legtöbbet. Az elméleti elıadásokon 
számos biztonságtechnikával kapcsolatos ismeret hangzik el. A 
robbanások megelızésérıl, védekezésérıl is szó esik. Utolsó napon a 
laborban egy porrobbanás demonstrációjára került sor, illetve egy saját 
robbantást is végrehajtottunk házilag készített eszközök segítségével. Az 
oktatás minısége igen magas szintet képvisel. Napi 5 óra elıadás van, 
minden témakör végén tesztet iratnak. A leadott anyagot jegyzet 
formájában megkaptuk.  

 

Programok 
 
Számos programmal készülnek a BEST-esek a hét során. Hétvégén 
Bruges-be mentünk vonattal, ahol idegenvezetı mutatta be a város 
történetét, majd egy sörfızdében vezettek körbe minket. Hétköznapokon 
is számos program van pl.: international evening, Szent Patrik estéje (zöld 
színő ruhában kell menni), Cantus (egyféle egyetemi szertartás, ahol sört 
isznak és közben énekelgetnek).  

 

A város és az egyetem 

A város elképesztıen gyönyörő; igazi egyetemi városnak tekinthetı, ahol 
az egyetemisták igényeit igyekeznek kiszolgálni.  Az egyetemi campus 
hatalmas, sokszor 20 percet kell sétálni, míg az ember eljut a kívánt 
épületbe. Csodálatos parkja van, amin egy patak folyik keresztül. Ennek 
következtében számos állatot lehet megfigyelni. A városban nem 
találkoztunk olyannal, aki legalább alapfokon ne beszélt volna angolul.  
 

Étkezés 
 
A szállás árában benne van a svédasztalos reggeli. Az elıadások 
szünetében lehetıség van kávézni, teázni, illetve péksüteményekbıl is 
lehet fogyasztani, mindezt ingyen. Ebédelni az egyetemi menzán célszerő, 



ahol 4-6 euróért tisztességes mennyiségő és minıségő ételt kaphatunk. A 
város tele van gyors éttermekkel, ahova bármikor beugorhatunk egy 
pizzára vagy egy gyrosra. A szállás közelében van egy nagyobb bolt, ahol 
be lehet vásárolni. Úgy érdemes számolni, hogy a hazai árak kétszeresébe 
kerülnek az élelmiszerek kint. A sörök 1-1,5 euróba kerülnek a boltban, 
míg a kocsmákban 2-3 euróért juthatunk hozzá. 

 

Szállás 
 
A busz- és vonatpályaudvar mellett helyezkedik el, így rendkívül könnyen 
elérhetı minden. A szobák 3-6 ágyasak, mindegyikhez tartozik wc, 
zuhanyzó és két darab kézmosó. A szobák kártyával nyithatóak, továbbá 
egy széf is rendelkezésünkre áll, így elég biztonságosnak mondható 
(tudomásom szerint nem történt lopás). A hosteltıl az egyetemhez 20-25 
perc buszos utazás szükséges. 

 

Aki a nyugati életstílust akarja kipróbálni egy kisvárosi egyetem 
hangulatával kombinálva, annak mindenképp ezt a célállomást ajánlom. 
Én bármikor visszamennék! 
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