
 

 

TARTALMI BESZÁMOLÓ 
Erasmus+ részképzés* 

Erasmus+ szakmai gyakorlat* 
(*Kérjük a megfelelő szöveget hagyja meg, a másikat törölje) 

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 Kar 

Szak: tájrendező és kertépítő mérnöki 

Képzési szint (bachelor, master vagy doktori): BSc 

 

5. Fogadóintézmény vagy fogadó szervezet pontos neve:  

Garden Club London Ltd. 

 

Fogadóország: UK  

Kint tartózkodás időpontja (-tól, -ig): 

2016.09.01-2016.11.30. 

Hónapok száma: 

3 

 

ERASMUS+ támogatás összesen:                                         EUR 1800 

Saját hozzájárulás összesen:                                              EUR ~800-1000 

Egyéb hozzájárulás:                                                             EUR ~ 1200 

 

 

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)? 

Semmi komoly. Csak annyi, hogy sok ideig nem találtam céget, mert nem válaszolt senki. 

Miután meglett, nem volt probléma. Inkább csak az integrálás miatti problémák, hogy nem 

derült ki a kvóta egyhamar... 

 

2. Okozott-e gondot a szállás biztosítása a fogadó országban? Ki segített a szállás 

megszervezésében? Milyen volt a szállás, mit tanácsos itthonról vinni? 

Ismerősöknél laktam kezdetben, majd át kellett költöznöm egy másik lakásba, amit szintén 

ismerősökön keresztül találtam. Nehéz olyan szobát találni, ami nem csak egy egérlyuk és 

megfizethető is. Illetve viszonylag közel van a belvároshoz. Itthonról én nem vittem szinte 

semmit, csak törölközőt. Szerintem könnyebb kint venni olcsón hajszárítót, tusfürdőt, mosóport 

stb., minthogy ilyeneket szállítgassunk a repülőn. Még átalakítót sem kell, én pl. Nem is vittem, 

mert 1 fontért könnyen vehet kint az ember. 

 

3. Nehéz volt-e beilleszkednie, ill. sikerült-e a beilleszkedés, milyen kapcsolatot alakított ki a 

helyiekkel és a többi külföldivel? 

Nem olyan nehéz a beilleszkedés, persze ez emberektől is függ. Nagyon élveztem, hogy sok új 

embert ismerhettem meg, más kultúrákat láthattam. Az angolokkal viszonylag könnyű, mert 

kedvesek és udvariasok. Mondjuk néha kicsit túl távolságtartók tudnak lenni. 

 



 

 

4. Meg volt-e elégedve a fogadó intézmény nyújtotta oktatás színvonalával, vagy szakmai 

gyakorlat esetén a fogadó cég által kiadott feladatok színvonalával?  

Totálisan meg voltam elégedve. 

 

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! ) Az egészet. 

 

7. A küldő intézménnyel kapcsolatos észrevételei: A kvóta kihirdetésének hiánya volt 

probléma, amúgy ezen kívül egész zökkenőmentesen folyt a dolog. 

 

7. A fogadóintézménnyel kapcsolatos észrevételei  

(Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a partneregyetem vagy a fogadó cég erőssége?) 

Teljesen más viszonyok vannak kint. Maga az iroda is, maga a megrendelői réteg is. Nagyon 

jó csapatmunka volt, laza társaság, amely ha munkáról volt szó apait-anyait beleadott. 

Segítőkész volt mindenki és sokat tanítottak. Minden héten volt egy meeting, amikor 

átbeszéltük az összes projektet és egyéb aktuális dolgokat. Ezt nagyon hasznosnak találtam. 

 

8. Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét! 

7 körül keltettem magam minden munkanap, 8-negyed9-kor elindultam otthonról a vonathoz. 

3 megálló az elsővel, átszállás, 1 a másikkal. Irodába be. 9-től 5-ig dolgoztam. De volt, hogy 

bennmaradtam tovább, főleg az utolsó hetekben. Nem azért, mert kényszerítettek, egyszerűen 

csak szerettem ott dolgozni. Munka után vagy hazamentem, főztem, mostam, egyéb dolgokat 

intéztem, vagy elmentem mászkálni a városban, múzeumba, barátokkal találkoztam stb. 

Hétvégenként pedig egész nap mászkálás, múzeum, vásárok, vagy elutaztam más helyekre. 

 

9. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye? 

Legrosszabb, hogy haza kellett jönnöm. De ha csak a kinti élményekre kell szorítkoznom, akkor 

talán a szálláskeresés és a csalódások a lakásokban. Valamint, hogy kint írtam a 

szakdolgozatom... 

Legjobb... hát, minden egyes percét élveztem (kivéve persze, amit ez előző sorokban írtam, 

azokat kevésbé). De talán a péntek esti Tate Modern látogatásaim, a közös kajálások a 

barátokkal, kirándulás Bathba, vagy csak egy szimpla vasárnap délelőtti sétálás a Temze partján 

napsütésben, könyvvásárlás... 

 

10. Egyéb fontos megjegyzés: nincs. 

 

11. Egy-két képet kérek, amely leginkább jellemzi az ösztöndíjas időszakot vagy 

fogadóintézményt és a külügyi honlapra és/vagy a faliújságra kitehető. 



 

 

 

   fotózás  (ez itt épp BrickLane)     múzeumozás (Tate Modern) 

 utazás (Brighton) 

 

  



 

 

 

Szak: tájrendező és kertépítő mérnöki   

Fogadó egyetem vagy cég neve: Garden Club London Ltd.  

 

3. KINTI SZAKMAI GYAKORLAT ELFOGADÁSA A SZIÉ-n 

 

Szakmai gyakorlat esetén a fogadó cégnél teljesített szakmai gyakorlat elfogadása (kérjük a 

megfelelő kockába tegyen X-et): 

 

X A szakmai gyakorlat a tanterv része, ezt teljesítettem külföldön, ezért a tanár elfogadja; 

 A szakmai gyakorlat a tanterv része, a külföldi tevékenységet a szakmai gyakorlat egy részeként 

a tanár elfogadja; 

 A szakmai gyakorlat a tanterv része, de a külföldi szakmai gyakorlatot a tanár nem fogadja el; 

 A szakmai gyakorlat a tantervnek nem része, de a külföldi szakmai gyakorlatot valamilyen 

tanegységként a tanár elfogadja; 

 A szakmai gyakorlat a tantervnek nem része, ezért a külföldi szakmai gyakorlatot nem fogadják 

el. 

 
 

X A szakmai gyakorlatra vonatkozó kreditértéket teljes egészében megkaptam. 

 A szakmai gyakorlatra vonatkozó kreditérték egy részét megkaptam. 

 Nem kaptam kreditet a szakmai gyakorlat teljesítéséért. 

 

 


