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A 2010/2011 második félévét a delfti Műszaki Egyetemen (TuDelft), Hollandiában töltöttem az 
Industrial Design (terméktervező) karon.  

Oktatás 
A TuDelft oktatási színvonala mindenképpen rendkívül magas. Az otthoni terméktervező képzés 
ennek a képzésnek a mintájára épült fel, de itt minden nagyobb, jobban szervezett és nívósabb. Az 
oktatás sokkal gyakorlatiasabb, kevés az órák száma, de gyakorlatilag minden tárgyhoz tarozik egy 
projektfeladat, így a kevés óra ellenére a diákok mégis az iskolában töltik a nappalok nagy részét. Az 
épület mindennel fel van szerelve, mire csak szükség lehet: korlátlanul használható műhely (profi 
eszterga-, maró-, csiszoló-, fúrógépek, stb.) SolidWorks-el felszerelt számítógépek és számtalan 
csoportmunkára alkalmas tér: asztalok, táblák, nyitott és zárt helységek, privát stúdiók. A tanárok 
sokkal közvetlenebbek, de persze megkövetelik a kemény munkát. Az otthoni Integrált 
terméktervezés / termékfejlesztéshez hasonlóan itt is minden félévben van egy nagy tervezési 
feladat. A legjobb az egész képzésben talán az, hogy ezek a feladatok valósak, igazi ügyfelekkel, így 
sokkal nagyobb felelősséggel. Én a képzés második félévben vettem részt, így a PAP (Project 
Advanced Products) projektben vettem részt. Ebben a félévben a prototípusgyártáson van a 
legnagyobb hangsúly.  
Rengeteg szabadon választható tárgy közül lehet választani, amikhez sokszor motivációs levelet 
várnak. Nagy a verseny a népszerű tárgyakért! 

Szállás 
Delftben albérlethiány van, rendkívül nehéz lakást találni, főleg szeptemberben. Az egyetem szervez 
a diákoknak lakást, ezt a szervezetet DUWO-nak hívják. Én személy szerint nem igényeltem ilyet és 
magam kerestem, de én februártól mentem, amikor kicsit jobb a helyzet. Így is, úgy is nagyon sokba 
kerülnek az albérletek: a legolcsóbb lakható szoba közös konyha és fürdőhasználattal 350 euró, de az 
átlagos ár inkább 450 euró. Viszont lehet az államtól visszaigényelni pénzt (Huurtoeslag)!! Érdemes 
utánanézni a feltételeknek, csak bizonyos esetekben jár, de az albérlet akár felét is vissza lehet kapni!  
Sokan Hágában, vagy Rotterdamban keresnek albérletet, ahol nagyobb a választék, alacsonyabbak az 
árak, viszont vagy vonatozni kell, vagy 40-50 percet biciklizni minden reggel.  

Költségek 
Az élet nem meglepő módon, a szálláshoz hasonlóan jóval magasabb, mint otthon. A legolcsóbb 
élelmiszerüzlet a Little, utána következik a C1000 és az Albert Heijn a legdrágább, de ott is vannak 
olcsó termékek (EuroShopper). Az gyorséttermek, büfék árai még annál is drágábbak, így sokat lehet 
spórolni az otthon készített szendvicsekkel és főzéssel.  
Az egyetemen néhány eszközt kellett beszerezni, például Copic filctoll, füzetek. A nyomtatás az 
egyetemen nagyon olcsó, 3 cent a fekete-fehér, 15 cent a színes A4 és A3 méretben is. Az 
anyagköltség is minimális, a fő projekt költségeit az ügyfél, vagy az egyetem fizeti.  
A vonat és busz 2-3-szor drágább, mint otthon, de utóbbira nincs nagyon szükség, mindenki biciklivel 
jár, amit 20-80 euróért be lehet szerezni. A vonathoz lehet 55 euróért kedvezménykártyát venni, ami 
így 40%-kal olcsóbb – érdemes megvenni! 
Én összesen havi 750-800 eurót költöttem (450 albérlet + 300 kaja + egyebek), de elég magas 
színvonalon éltem, ennél azért olcsóbban is ki lehet jönni, de nem sokkal. Aki Hollandiába vágyik, az 
számítson a Nyugat-Európai árakra! 

Város, szabadidő 
Delft fantasztikus kisváros, tele élettel. Az egyik leghangulatosabb holland város, rengeteg kávézóval, 
étteremmel és bárral. Közel van Rotterdam és Hága, így ha valakinek hiányzik a nagyváros, akkor 10-
15 perc alatt átvonatozhat ezekbe. Bicajjal mindenhol ott lehet lenni 15 percen belül és mérete 



ellenére majdnem minden megtalálható a belvárosban. Az egyetemi élet is pezsgő, sok programot 
ajánl az egyetem sport és kulturális központja. Van mozi és színház is.  

Összegzés 
Mindenkinek tudom ajánlani a TuDelft-et, nagyszerű lehetőség szakmai és más szempontokból is. 
Mindenki befogadó és kedves, az élet nyugodt és kiegyensúlyozott. Az iskolában meg kell dolgozni a 
jegyekért, de reális a terhelés. Rengeteg a külföldi diák, így sok közösség alakul ki, nem nehéz 
beilleszkedni. Attól függetlenül kinek mi az elsődleges célja az Erasmus ösztöndíjjal (tanulmányok, 
világlátás, önállósodás…), Delft nagyszerű hely.  
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