
 

 

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 TÁJK 
Szak:  
Képzési szint (bachelor, master vagy doktori): bachelor 

 

5. Fogadóintézmény vagy fogadó szervezet pontos neve:  
RBGE Logan Botanic Garden 

 

Fogadó ország: Egyesült Királyság  

Kint tartózkodás időpontja (-tól, -ig): 2019. 03. 01- 2019. 07. 15. Hónapok száma: 4.5  

ERASMUS+ támogatás összesen:                                         EUR 2790 

Saját hozzájárulás összesen:                                              EUR 0 

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)? 

Minden zökkenőmentesen ment a program összeállításával a kinti csapat segítségével, a 
biztosítást nem tudtam pontosan, hogy hol kéne először megkötnöm, de az EUB a legjobb 
ilyen téren. 
 
2. Okozott-e gondot a szállás biztosítása a fogadó országban? Ki segített a szállás 
megszervezésében? Milyen volt a szállás, mit tanácsos itthonról vinni? 
A szállást a fogadószerv biztosította, egy 5 személyes házban laktunk, ingyenes volt, jó 
állapotban van. Konnektor átalakítót érdemes vinni, minden egyéb megtalálható, esetleg 
akinek érzékeny a nyaka, vigyen párnát, mert azok nem a legkényelmesebbek. Fűtés van, 
bármi probléma merülne fel, mondani kell a vezetőségnek. 
 
3. Nehéz volt-e beilleszkednie, ill. sikerült-e a beilleszkedés, milyen kapcsolatot alakított ki a 
helyiekkel és a többi külföldivel? 
Nem volt nehéz egyáltalán beilleszkednem, mindenki nagyon nyitott és kedves, beszélgetni 
kell minden dolgozóval, ha mogorvának tűnik is, mert igazából az összes dolgozó rendkívül 
odaadó. A többi diákkal is nagyon jól kijöttem, még akkor is, ha nem folyékonyan beszélték 
az angolt, próbálkozni kell őket megérteni türelmesen. 
 



 

 

4. Meg volt-e elégedve a fogadó intézmény nyújtotta oktatás színvonalával, vagy szakmai 
gyakorlat esetén a fogadó cég által kiadott feladatok színvonalával? 
Véleményem szerint, ha tájépítész hallgatóként megy ki az ember, nem érdemes 3 hónapnál 
tovább menni ide, mivel csak fenntartásról szól a munka, ami nem baj, mert megtanuljuk, 
hogyan kell szakszerűen gondoskodni a növényekről, de semmilyen tervezői munka nincsen. 
Minden héten kaptunk 10 növényt, amit következő hétre meg kellett tanulni, majd kaptunk 
újabb 10-et. Ezen kívül metszettünk, gyepet nyírtunk, de sok gazolás volt. Ennek ellenére én 
egyáltalán nem bántam meg, hogy 4.5 hónapot töltöttem kint, mert rengeteg helyre 
utaztam, és sok embert megismertem. 
 
5. Tanulmányi programját vagy szakmai gyakorlatát végrehajtotta-e az előírt módon? Igen. 
 
6. A küldő intézménnyel kapcsolatos észrevételei 
Gyorsan letudtam adni határidő előtt minden papíromat. 
 
7. A fogadóintézménnyel kapcsolatos észrevételei  
A vezetők gyorsan, és segítőkészen válaszolnak, mindenben segítenek kint, bármi gondom 
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! 
Reggel 8-kor összeültünk reggeli megbeszélésre, elmondták, hogy mi a napi teendőnk, kihez 
leszünk beosztva. Ezután elkezdtük a munkát, napi 3 szünetünk volt, így nem szakadtunk 
meg. 16:30-ig tartott a munkaidő. 
 
9. Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye? 
Nem lehet választani a legjobb élményeimből. Akkor éreztem igazán jól magam, amikor 
belefeledkeztem a munkába, ami általában a szerelős, tereprendezős munkát jelentette, de 
ebből nem volt sok. Utolsó nap még a kert 50 éves évfordulóján is részt vettem, a főnök egy 
közös ebéddel köszönte meg nekem a kitartó munkámat, így megbecsülve éreztem magam. 
A többi nemzetközi diákkal meghívtuk a többi dolgozót egy nemzetközi ebèdre, ahol jobban 
megismerhettünk mindenkit.  
 
A legrosszabb élmény az volt, hogy sokszor tehetetlennek éreztem magam, hogy nem tudok 
kijutni a helyről hétvégente gyorsan, mert annyira elzárt helyen van. Ezt a főnöknek már 
sokszor mondtuk, intézkedik az ügy érdekében. 
 
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. 



 

 

 

 
Szak: SZIE TÁJK  
Fogadó cég neve: RBGE Logan Botanic Garden 
 
 
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. 

 


