
 

 

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 Településszervezési Kar 
Képzési szint (bachelor, master vagy doktori): BSc 

5. Fogadóintézmény vagy fogadó szervezet pontos neve: Groundwork London 

Fogadóország: Egyesült Királyság 

Kint tartózkodás időpontja (-tól, -ig): 2017. szept. 1-
december 1. 

Hónapok száma: 3 
 

 
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)? 
Az elsőszámú és legnagyobb nehézségem olyan gyakorlati hely találása volt, mely 
szabadtértervezéssel foglalkozik, elég színvonalas és szimpatikus, Londonban van és szeretne 
foglalkoztatni. Ebbe rengeteg energiát és időt fektettem, mire sikerült. Mivel a papírjaim 
véglegesítése nyárra esett, nehéz volt a szabadság miatt egyeztetni a koordinátorunkkal. 
Londonban pedig a lakáskeresés sem egyszerű feladat. 
 
2. Okozott-e gondot a szállás biztosítása a fogadó országban? Ki segített a szállás 
megszervezésében? Milyen volt a szállás, mit tanácsos itthonról vinni? 
Mivel a barátommal és egy másik magyar párral költöztem össze, adott volt, hogy London 
belvárosában egy kétszobás, elfogadható áru lakásra van szükségünk. Sok időt és keresgélést 
igényelt, mire találtunk egyet, ezzel viszont nagyon elégedettek voltunk. Így, hogy 4-en 
költöztünk 2 szobába, megfizethető volt a lakás, bár az otthoni viszonyokhoz képest még 
mindig borzasztóan drága (szinte az ösztöndíjamat lakbérre költöttem). Teljesen felszerelt 
lakásba költöztünk, így pár konyharuhán, ágyneműn, tisztítószereken kívül semmire nem volt 
szükségünk. 
 
3. Nehéz volt-e beilleszkednie, ill. sikerült-e a beilleszkedés, milyen kapcsolatot alakított ki a 
helyiekkel és a többi külföldivel? 
Mivel három egyetemistával költöztem össze, sok helyivel, illetve külföldi diákkal 
megismerkedtem, nélkülük azonban magamkorú fiatalokkal nem találkoztam volna. Az 
irodában mindenki nagyon kedves és segítőkész volt az első találkozásunktól kezdve, 
kölcsönösen érdeklődtünk egymás kultúrája iránt. Ha nyelvi, vagy szakmai nehézségeim 
akadtak, türelmesek voltak velem és elmagyarázták az alapokat. Angolok és idősebb 
korosztály lévén azonban mindenkivel megmaradt a kapcsolatom az iroda szintjén, nehéz 



 

 

lett volna velük mélyebb barátságot kialakítani, de bármikor szívesen írnék nekik, vagy 
visszamennék dolgozni.  
 
4. Meg volt-e elégedve a fogadó intézmény nyújtotta oktatás színvonalával, vagy szakmai 
gyakorlat esetén a fogadó cég által kiadott feladatok színvonalával? 
Abszolút meg voltam elégedve, rengeteget tanultam, nem gyakornokként, hanem 
kollégaként kezeltek. Sok munkafolyamatba és projektbe besegíthettem, rengeteget 
fejlődtek a szoftveres ismereteim, illetve az angoltudásom.  
 
5. Tanulmányi programját vagy szakmai gyakorlatát végrehajtotta-e az előírt módon? Igen. 
 
6. A küldőintézménnyel kapcsolatos észrevételei 
Az egyetem felől minden rendben zajlott, a papírok elintézése telt sok időbe, illetve a 
szakmai gyakorlati hely megtalálásával kapcsolatban hiányoltam az egyetem felkészültségét. 
Értem, hogy a szakmai gyakorlatát mindenki magának kellene, hogy intézze, de az évek során 
fel kellett, hogy halmozódjon egy lista, ami a fogadó cégeket tartalmazza, esetleg az egyetem 
ápolhatna kapcsolatot olyan cégekkel, amelyek elégedettek voltak a diákjaival és lehetőséget 
adnának további gyakornokok foglalkoztatására. (Hiszen a cégnek is előny lehet, ha ingyen 
besegít egy tehetséges diák.) 
 
7. A fogadóintézménnyel kapcsolatos észrevételei  
Nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy fogadtak, sok hasznos feladatot kaptam, 
minden papíromat rendesen kitöltötték, illetve emberileg is nagyon sokat adtak. Az itthoni 
szakmai gyakorlati helyemtől (GEUM Műterem) teljesen eltérő tapasztalat volt. A 
Groundwork egy nonprofit szervezet, többnyire önkormányzatoktól van több, kisebb léptékű 
megbízása.  
 
8. Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét! 
7-kor keltem minden nap, nagyjából ¾ óra volt az út busszal az irodába. Nem volt 
meghatározott kezdés, 9-fél 10 között értem be, 7 és fél órát dolgoztam. Megérkezés után 
vagy az előző nap félbehagyott munkát folytattam, vagy körbe kérdeztem, hogy kinek tudok 
segíteni. Mindenki külön ebédelt, én vagy vittem ebédet, vagy kimentem a közeli boltba. 5 
óra körül indultam haza, bár ez mindig a munka mennyiségétől függött. Otthon főztünk, 
vacsoráztunk, aztán általában nekiálltam tanulni az államvizsgámra, vagy a nyelvvizsgámra. 
Kb 10-11-ig bírtam koncentrálni, aztán beszélgettünk még kicsit lakótársaimmal, utána 
lefeküdtem aludni.  
 
9. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye? 
A legjobb élményeim a kirándulások a szeptember eleji jó időben. A legrosszabb talán az, 
hogy le voltam terhelve a tanulás miatt. 
10. Egyéb fontos megjegyzés 
11. Egy-két képet kérünk, amely leginkább jellemzi az ösztöndíjas időszakot vagy 
fogadóintézményt és a külügyi honlapra és/vagy a faliújságra kitehető. 



 

 

 
 

 
 

 
Kérjük nyilatkozzon, hogy a beszámolóját megoszthatjuk-e az Erasmus+ program iránt 
érdeklődő hallgatókkal (kérjük a megfelelő szöveget hagyja meg, a másik verziót törölje): 

 hozzájárulok ahhoz, hogy a beszámolómat az Erasmus+ program iránt 
érdeklődő hallgatók megkaphassák, elolvashassák. 


