
 

 

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 
Szak: tájrendező és kertépítő mérnöki 
Képzési szint (bachelor, master vagy doktori): bachelor 

5. Fogadóintézmény vagy fogadó szervezet pontos neve: The Big Space Ltd. 

Fogadóország: Írország 

Kinttartózkodás időpontja (-tól, -ig): 2019. 08. 05.-2019. 11. 08. Hónapok száma: 3 

ERASMUS+ támogatás összesen:                            2256   EUR  

Saját hozzájárulás összesen:                                              EUR  

Egyéb hozzájárulás: 1200                                                    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)? 
Probléma csak a támogatási összeg megérkezésével kapcsolatban volt – ugyanis az nem 
érkezett meg, csak 2-3 héttel a kiutazásom után. Ezen kívül minden rendben volt. 
2. Okozott-e gondot a szállás biztosítása a fogadó országban? Ki segített a szállás 
megszervezésében? Milyen volt a szállás, mit tanácsos itthonról vinni? 
A szállásomat a kinti főnököm intézte teljes mértékben, a reptérről még el is vitt a házhoz. 
Egy családi házban szálltam meg, a munkahelyemtől 20 perc sétára, havi 500€-ért. Nagyon 
kényelmes, tiszta, rendes szállásom volt. Konnektor-átalakító, elosztó, törölköző, ezeken 
kívül saját személyes holmik kellettek. 
3. Nehéz volt-e beilleszkednie, ill. sikerült-e a beilleszkedés, milyen kapcsolatot alakított ki 
a helyiekkel és a többi külföldivel? 
Egyáltalán nem volt nehéz – az írek nagyon kedvesek és közvetlenek. A szállásomon egy ír és 
egy horvát fiú és az idősebb házigazda hölgy laktak még, kezdetben az olasz 
gyakornoktársam is itt élt 3 hétig. Rendszeresen jöttek családtagok is, akikkel szintén 
beszélgettem. A munkahelyemen szintén mindenki nagyon kedves és befogadó volt. Nem is 
voltam egyedül, ugyanis másik két szaktársam szintén Írországban töltötte a gyakorlatát, 
akikkel szintén szerveztünk közös programokat.  
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, nagyon sokat tanultam, és változatos feladataim voltak. Csak azt 
sajnálom, hogy helyszínbejárásra nem vittek el.  
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!) 
A szakmai gyakorlatomat.  
6. A küldőintézménnyel kapcsolatos észrevételei 
Minden rendben volt. 
7. A fogadóintézménnyel kapcsolatos észrevételei  
(Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a partneregyetem vagy a fogadó cég erőssége?) 
Mivel itthon még nem dolgoztam, ezért nem tudom megmondani, mi az, ami eltér. 
Erősségnek mondható, hogy egészen szervezettek voltak, az iroda és a felszerelések 
modernek, jól használhatóak voltak.  
8. Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét! 
A munka 9-től 6-ig tartott, így fél 8 körül keltem minden nap, majd készülődést követően 20 
perc sétával lehetett az irodába érni. Reggel általában már tudtam, mi a dolgom, és hozzá is 
láttam. Ha volt valamilyen új projekt, akkor még a délelőtt folyamán tartottunk 
megbeszélést, és el is tudtam kezdeni. 1-től 2-ig volt egy ebédszünetünk, amit a 
gyakornoktársaimmal töltöttem a konyhában. Ezután este 6-ig kellett bent maradni dolgozni. 
Esténként általában főzésen kívül nem sok mindenre maradt időm.  
9. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb 
élménye? 
Legjobb élményem a hétvégi kirándulások voltak 
(Moher-sziklák, Belfast, Wicklow). Legrosszabb 
élménynek talán az egy-kétszeri hideg-esős, 
szeles reggelt tudom felhozni, amikor be kellett 
sétálni a munkahelyre.  
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. 


