
 

 

TARTALMI BESZÁMOLÓ 
Erasmus+ szakmai gyakorlat 

Kitöltendő a hazaérkezést követő 15 napon belül és visszaküldendő  
az Erasmus Iroda részére 

(e-mail: erasmus-out-godollo@szie.hu) 

1. ADATOK 

2. Intézmény: Szent István Egyetem                                        Kar Tájépítészeti és Településtervezési  
Szak: tájrendező-kertépítő mérnök 
Képzési szint (bachelor, master vagy doktori): bachelor 

5. Fogadóintézmény vagy fogadó szervezet pontos neve: Birr Castle Gardens and Science Center 

Fogadóország: Írország 

Kinttartózkodás időpontja (-tól, -ig): 08.31.- 11. 20.  
 

Hónapok száma: 2,75 
 

ERASMUS+ támogatás összesen:                                      EUR 1560 

Saját hozzájárulás összesen:                                              EUR 1500 

Egyéb hozzájárulás:                                                             EUR -  

 
2. KÉRDÉSEK 
 

1. Milyen problémák merültek fel az utazás előkészítése kapcsán (kinti tanulmányi 
program vagy munkaterv összeállítása, egyeztetés itthoni tanáraival, nyelvi 
felkészülés, kiutazás megszervezése, biztosítás)? 
Nem merültek fel próblémák.  

2. Okozott-e gondot a szállás biztosítása a fogadó országban? Ki segített a szállás 
megszervezésében? Milyen volt a szállás, mit tanácsos itthonról vinni? 
Számomra biztosítottak szállást, így nem kellett keresgélnem, ami nagy 
könnyebbség volt, illetve ha szükségem volt valamire a kinti otthonomban (pl 
konyhai eszközök), abban is a fogadó intézményhez fordultam, akik igyekeztek 
mindent pótolni.  

3. Nehéz volt-e beilleszkednie, ill. sikerült-e a beilleszkedés, milyen kapcsolatot alakított 
ki a helyiekkel és a többi külföldivel? 
Egyáltalán nem volt nehéz dolgom, általánosíthatom, hogy az írek nagyon 
kedvesek, nyitottak és segítőkészek. Kellett egy kis idő, hogy a fülem ráálljon az ír 
akcentusra. Közeli barátságokat alakítottam ki.  

4. Meg volt-e elégedve a fogadó intézmény nyújtotta oktatás színvonalával, vagy 
szakmai gyakorlat esetén a fogadó cég által kiadott feladatok színvonalával? 
Meg voltam elégedve, viszont kihangsúlyoznám, hogy ez egy kertészeti gyakorlat, 
így első sorban annak ajánlom aki a dendrológiai tudását szeretné bővíteni, 
természetközeli élményt keres, és érdeklik a kertfenntartási munkák.  

5. Tanulmányi programját vagy szakmai gyakorlatát végrehajtotta-e az előírt módon? 
Igen  

6. Kinti tárgyaiból vagy szakmai gyakorlatából mit fogadtak el itthon?  
Nem szerettem volna elfogadtatni.  

 



 

 

7. A küldőintézménnyel kapcsolatos észrevételei - 
8. A fogadóintézménnyel kapcsolatos észrevételei  
(Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a partneregyetem vagy a fogadó cég erőssége?) 
A kertek fantasztikus növénykollekcióit a Brendan Parsons (Lord Rosse) és felmenői 
gyűjtötték, világkörüli növénygyűjtő expedícióikon.  Azt hiszem, itthon aligha van 
lehetőség olyan alaposan rendben tartott, nagy történelmű kertben dolgozni, mint a Birr-i.  

9. Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét! 
8:00-10:00 Munka/ tanulmányi séta 
10:00-10:30 Teaszünet 
10:30-13:00 Munka  
13:00-14:00 Ebédszünet 
14:00-17:00 Munka  

9. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye? 
Munka mellett botanikai sétákon vettem részt, ellátogathattam más fantasztikus ír 
kertekbe is, ezeket a kirándulásokat a fogadó intézmény szervezte.  
Nem tudnék a munkámmal kapcsolatban rossz élményt említeni.  
10. Egyéb fontos megjegyzés 
11. Egy-két képet kérek, amely leginkább jellemzi az ösztöndíjas időszakot vagy 
fogadóintézményt és a külügyi honlapra és/vagy a faliújságra kitehető. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
Hozzájárulok ahhoz, hogy a beszámolómat az Erasmus+ program iránt érdeklődő hallgatók 
megkaphassák, elolvashassák. 
 
Tudomásul veszem, hogy a kari koordinátor felkérése esetén a mobilitás végeztével a 
következő szemeszter elején tartott mobilitási napon prezentációval köteles vagyok segíteni 
a következő ERASMUS+ támogatással kiutazó hallgatók döntését. 
 
Köszönöm! 


