
 

 

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                             Tájépítészeti és Településtervezési Kar 
Szak: Tájrendező és kertépítő mérnök  
Képzési szint (bachelor, master vagy doktori): (BSc) alapszak 

5. Fogadóintézmény vagy fogadó szervezet pontos neve: Doyle Landscapes 
 

 

Fogadóország: Írország 

Kint tartózkodás időpontja (-tól, -ig): 2019.08.26. -2019.11.26. 
 

Hónapok száma:3 
 

ERASMUS+ támogatás összesen:    1881 EUR  

Saját hozzájárulás összesen:                                              EUR  

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 nagyon merült fel semmilyen probléma. Minden viszonylag gördülékenyen ment. 
 
2. Okozott-e gondot a szállás biztosítása a fogadó országban? Ki segített a szállás 
megszervezésében? Milyen volt a szállás, mit tanácsos itthonról vinni? 
Kicsit. Nagyon drágák a szálláshelyek, és nem tudtam, mennyire megbízhatók az adott 
oldalak, ahol kerestem. Bármilyen szálláshelyet csakis kiegészítő fizetés mellett tudtam 
megengedni. 
 
3. Nehéz volt-e beilleszkednie, ill. sikerült-e a beilleszkedés, milyen kapcsolatot alakított ki a 
helyiekkel és a többi külföldivel? 
Nem volt nehéz, mindenki nagyon kedves volt. A befogadó család sokat segített, a 
munkatársakkal öröm volt együtt dolgozni.  
 
4. Meg volt-e elégedve a fogadó intézmény nyújtotta oktatás színvonalával, vagy szakmai 
gyakorlat esetén a fogadó cég által kiadott feladatok színvonalával? 
Teljesen meg voltam elégedve, minden téren gyarapíthattam a tudásom.  
 
5. Tanulmányi programját vagy szakmai gyakorlatát végrehajtotta-e az előírt módon? 
Igen. 



 

 

6. Kinti tárgyaiból vagy szakmai gyakorlatából mit fogadtak el itthon? (A 2. oldal táblázatát 
akkor adja le, ha már lezárult, hogy mit fogadnak el! ) 
 
6. A küldőintézménnyel kapcsolatos észrevételei 
Kicsit későn szereztem tudomást a kiutazás előtt intézendő dolgokról, de még így is sikerült 
minden. 
 
7. A fogadóintézménnyel kapcsolatos észrevételei  
Az egész kerttervezés folyamatát átláthattam, így nagyon hasznos volt. 
(Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a partneregyetem vagy a fogadó cég erőssége?) 
 
8. Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét! 
Mindig más volt a napirendem. Amikor az irodában dolgoztam a következőképp nézett ki a 
napirendem: 
700- ébredés 
800- érkezés az irodába, tervezés, műszaki rajzolás, látványtervek készítése 
1300- ebédszünet 
1330- vissza az irodába, tervezés, műszaki rajzolás, látványtervek készítése 
1630- indulás haza, bevásárlás 
2030- házimunkák, vacsora 
2300- alvás 
 
9. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye? 
Legjobb a wexfordi kert kivitelezése, ültetése volt, illetve a látványtervek készítése. 
Legrosszabb a rideg esős időben való kertfelmérések voltak. 
 
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! 
 


