
Miért a KU Leuven?

Egyedülálló, 6 évszázados történelem és tapasztalat
Sok-sok éve a világ legjobb 50 egyeteme között tartják számon
Az elmúlt négy évben a Reuters a leginnovatívabb európai egyetemnek minősítette, 
az egész világon pedig 7. helyezett
A hallgatók jelentős része külföldi, így az oktatás és az egyetemi élet változatos és nemzetközi
Az egyetem hAz egyetem hatalmas hangsúlyt fektet a fenntarthatóság kérdésére, ami az oktatásban is megjelenik
5 angol nyelvű alap- és 80 angol nyelvű mesterképzés
Mindössze 950 EUR az éves tandíj

Általános követelmények:
Személyi igazolvány szkennelve
Érettségi bizonyítvány angolra fordítva
Önéletrajz
Motivációs levél
Jelentkezési díj (75 EUR) befizetése
AnAngol nyelvvizsga (IELTS 6.5, TOEFL 90 
vagy Cambridge English: Advanced)

Leuven Campus

Gyere tanulni Leuvenbe!

Engineering Technology

Philosophy

Theology and Religious Studies

Business Administration

Business Engineering

Brussels Campus



LEUVEN CAMPUS
Engineering Technology

A 3 éves alapszak számos akadémiai és gyakorlati tudást ötvöz, 
amelyek biztos alapot adnak a későbbi szakmai munkához
A KU Leuven közös kutatásai a partnercégekkel hatalmas lehetőséget 
biztosítanak a mérnöki tudományok iránt érdeklődő hallgatóknak

A képzés három részből áll: 
első szakasz: első szakasz: alapvető mérnöki tanulmányok
második szakasz: szakosodás (Chemical Engineering Technology, Electromechanical Engineering 
Technology vagy Electronics and ICT Engineering Technology)
harmadik szakasz: további specializáció a szakokon belül

A mérnöki képzések területén az egyetem a 52. helyen áll a QS Ranking alapján

Philosophy

3 éves képzés választható specializációval: Liberal Arts, Theology and Religious Studies és 
Educational Studies
A képzés magába foglalja a nyugati filozófia teljes történetét, 
valamint a kontinentális és az analitikus filozófia témáinak széles skáláját
A világ egyik legjobb filozófia könyvtárával rendelkezik az egyetem

A QS Ranking alapján a 35. legjobb egyetem filozófia oktA QS Ranking alapján a 35. legjobb egyetem filozófia oktatás területén

Theology and Religious Studies

Hatalmas múlttal és nemzetközi 
hírnévvel rendelkező tanszék
Kritikus, reflektív, tudományos al-
apokon nyugvó oktatás erős módszertani 
fókusszal
Az elmúlt évben több, mint Az elmúlt évben több, mint 60 országból 
érkeztek hallgatók
Korábban itt tanult Alberto Hurtado 
chilei jezsuita is, akit XVI. Benedek 
pápa szentté avatott

A világ 6. legjobb teológiai képzése 
2021-ben a QS Ranking alapján
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Szilárd alapokat nyújtó képzés, ami egyszerre ad gyakorlati készségeket és akadémiai tudást

A 3 éves képzés 5 témakör köré épül:

matematika és statisztika
közgazdaságtan nemzetközi fókusszal
vállalkozás és innováció
menedzsmentmenedzsment
viselkedés, társadalom, jog

Szakosodási lehetőség: Menedzsment és nyelvek, vagy Európa fókusz
Kettős diploma program lehetőség a Kedge Business Schoollal

Az üzleti és közgazdasági tanulmányok terén a THE ranglista 65. helyén szerepel az egyetem

Business Engineering

Interdiszciplináris képzés, amely több tudományág összekapcsolásával praktikus tudást 
ad napjaink komplex problémáinak megoldásához

A 3 év során 5 témakört ölel fel a képzés:

menedzsment
üzleti folyamatok tervezése
mmatematika és statisztika (kutatási alapok)
természettudományok és alkalmazott tudományok
közgazdaságtan nemzetközi fókusszal

Az üzleti és közgazdasági tanulmányok terén a THE ranglista 65. helyén szerepel az egyetem

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.



Collegium Hungaricum Leuven

Modern, igényes környezet a belváros szívében, a központi könyvtártól néhány lépésre, így 
minden egyetemi kar gyorsan elérhető
Nem pusztán kollégium, hanem közösség és otthon is: közös kirándulások, közös vacsorák és 
változatos közösségi programok
EEgyszerre magyar és nemzetközi. A diákok megismerkedhetnek új kultúrákkal, és a kollégi-
umon belül is gyakorolhatják az angolt. Ugyanakkor sokaknak fontos, hogy időről időre erőlködés 
nélkül, az anyanyelvükön mondhassák el a gondolataikat. Itt erre is van lehetőség.
A KU Leuven mellett más leuveni egyetemek is elérhetőek: UC Leuven-Limburg, LUCA, de 20 
perc alatt vonattal számos brüsszeli egyetem is elérhető.
Tehetséggondozás: a kollégium öregdiákjai közül többen szép karriert futottak be, akik tudják 
segíteni a fiatal hallgatók munkáját, pályáját. A kollégiumba való jelentkezéssel egy komplett 
nemzetközi kapcsolati hálót kapnak.
Lelki élet és kulturális programok
Kedvező árak (320-360 EUR/hó)
Jezsuita ösztöndíj, akár havi 600 EUR összegben

COLLEGIUM HUNGARICUM
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